
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА ПРОДУКТИ 
№ # . . ? £ /20171. 

Днес, .2017 г., в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Врабча" № 1, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 175263817. представлявана от 

, в качеството на председател на Комисията, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
"РОЕЛ-98" ООД, със седалище и адрес гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 

53, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 121798467 и номер по ЗДДС BG121798467, 
представлявано от , в качеството на управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от 
тях поотделно „Страна") 

на основание чл.194, ал.1, във връзка с чл. 20 ал.З, т.2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и утвърдения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 06.12.2017 г. Протокол за 
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонер 
касети и барабани за офис машини за нуждите на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия", 

се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на тонер касети и барабани за офис машини за нуждите на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" при следните 
условия: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши еднократна 
доставка на тонер касети и барабани за офис машини („Продукти/те") за нуждите на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, описани по вид и количества съгласно Техническата 
спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на 
Изпълнителя - Приложения № 2 и 3, неразделна част от Договора, и в съответствие с 
изискванията на настоящия Договор. 

(2) Доставката се извършва в рамките на срока на договора след подадена заявка 
от страна на възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само 
количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на 
настоящия Договор. 
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Член 2. (1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Л 0 1 опора е в 
размер на 4869.81 (четири хиляди осемстчм 1111 ineci.'iccei 11 .icnc 1 лена п осемдесет и 
една стотинки) лева без ДДС и 5843.77 (пет хиляди осемстотин четиридесет и гри лева 
и седемдесет и седем стотинки) лева с ДДС. 

(2) Доставените Продчкти се заплаща! но единична цена ta всеки Продукт с 
включен ДДС. съгласно Техническото и Ценово предложения на Изпълнителя 
Приложения № 2 п 3 към настоящия Доювор. Цената, която Възложителя! се 
задължава да заплати на Изпитни кмя за и нп.ршената доставка на Продуктите, е 
крайната доставна цена с ДДС 11 включва всички разходи за доставка на Продуктите на 
Изпълнителя, включително, но не само стойността на Продуктите, транспортни 
разходи, застраховки, данъци, такси, и други. Посочените единични цени в Цсиот.о 
предложение на Изпълнителя Приложения .NV 3 остават непроменени $а срока на 
действието му. 

Член 3. (1) Заплащането па доставката се извършва на база па документ, 
удостоверяващ приемането на ci оката (приема телио-предават елен протокол за 
извършената доставка it склала на въ пожителя - гр. София. ул. Врабча" № 1 ). подписан 
от оправомощенн представители па Страниiе и съдържащ видовете, количеството, 
партидните номера на доставени ie Продчкш. тяхп.иа единична и обща цена. както и 
срещу издадена фактура, сьдьржаша данни ia досiавкага. 

(2) Заплащането се швьршва в бь.тгарски лева. по банков път. в срок до 30 
тридесет/дни след представяне па подписана 01 определеното лице по изпълнение на 

договора фактура и прпемателпо-предавателен протокол за извършената доставка в 
склада на Възложителя - гр. София. ул. Врабча*' .Vv 1. 

(3) Плащанията се извършва! в бьлгарски лева. с платежно нареждане последната 
банкова сметка, посочена от I 'зпь.пппеля: 

*Заличено по чл.72 от ДОПК 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички по 
следващи промени на банковата му сме жа в срок до 5 иши) дни, считано от момента на 
промяната. В случаи че Изш.лпи 1е.тя i не > ведоми Bi. ;.южп теля в гози срок, счита се. че 
плащанията, но посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

(4) За дата на илащанею. се счита датата на (аверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума. 

с : Р О К О В 1 

Член 4. (1) Настоящият Договор влиза в сита oi датата на^подписването м\ и е 
със срок на действие до 20.12.2017 г. 

(2) Изпълнителят е длъжен да достави заявените Продукти в срок от 2 (два) 
работни дни от получаването на заявката на Възложителя. 
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МЯСТО II УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

Член 5. (1) Мястото на доставка е склада на възложителя - гр. София, ул. Врабча" 
№ 1. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя 
с транспорт за негова сметка. 

(2) Доставяните Продукти, следва да отговарят на изискванията на поставените 
изисквания на Възложителя в техническата спецификация. 

(3) Доставяните Продукти: 
1. следва да са нови, оригинални - произведени от производителя на съответната 

техника, да отговарят напълно на зададените партидни номера и съчетанието на цифри 
и букви в тях; 

2. следва да не са рециклирани; 
3. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на 

съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото ползване не 
по-малко с едногодишен срок на годност от доставката. 

(4) Доставката на Продуктите се извършва след писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на работния ден - до 
17:00 часа. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път /факс, 
електронна поща/ на представител на Изпълнителя, която съдържа подробно описание 
на заявените артикули и техните количества. 

(5) Доставката се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемателно-предавателен протокол) 
от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието 
на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с 
Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация 
на Възложителя, както и с направената заявка. 

(6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 
Продукти съобразно алинея (7) от този Договор. Възложителят има право да откаже да 
подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично 
да приеме доставката. В тези случаи. Страните подписват констативен протокол, в 
който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, 
дефинирани в алинея (7) по-долу („Несъответствия") и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване 
на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ 
приемането на стоката. 

(7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: 
1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното 

количество и/или със заявения/договорен вид; 
2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 

(Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на 
Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор); 

3. несъответствие на партидните номера с указаните на опаковката на доставените 
Продукти; 

4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на 
настоящия Договор; 

5. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти. 
(8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (7) на доставката с 

Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата 
спецификация (Приложение № 1 към Договора) се отбелязват в констативния протокол 
по алинея (6). Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, 
като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при 



констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с 
който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното 
количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане 
на Възложителя. 

(9) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или 
несъответствие на партидни номера с указаните на опаковката на доставените 
Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на 
настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на 
опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по алинея (6) и са 
обвързващи за Изпълнителя. 

(10) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 
констатирани по реда на предходните алинеи: 

1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва 
доставката в срок от 2 (два) работни дни от подписване на съответния протокол от 
Страните; или 

2. цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите 
Продукти, ако не води до съществени изменения на договора. 

(11) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 
(6), Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, 
на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в 
Договора ред, съответно при установяване, подписването на документ, удостоверяващ 
приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор. 

(12) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, 
надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. При 
точка втора на алинея (10), Възложителят има право да прихване цената на 
Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата 
доставка на Изпълнителя. 

(13) Когато Изпълнителят е сключил до говор/до говори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на 
Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 

Член 6. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на 
Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от 
датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката 
(приемателно-предавателен протокол). 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7. (1) Изпълнителят се задължава да достави Продуктите, предмет на 
настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на 
Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 
Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на 
Изпълнителя или при условията на чл. 2, ал. (2). 

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да 
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя. 

(3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявката на 
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или 
количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа 
за доставка. При отказ на Изпълнителя да изпълни направена заявка, Възложителят има 
право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка. 
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(4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на Продуктите с 
транспортни средства за своя сметка . 

(5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно 
предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

(6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения 
начин на плащане. 

(7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 2 (два) дена от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или 
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
зоп. 

(8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора. 

(9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно 
упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните 
протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в 
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя 'или на упълномощено от него лице да 
подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя 
констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за 
Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените 
Продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с 
Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) се вписват в протокола. 

(10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 
Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети 
лица от Несъответстващи Продукти. 

(11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 
срока и по реда на чл. 5 ал. (4). 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Член 8. (1) Възложителят се задължава да заплати цената на доставените 
Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 

(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на 
доставка по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания. 

(3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 
договореното време. 

(4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 
Продуктите до посоченото в чл. 5, ал. (1) от Договора място на доставка, в срок и без 
отклонения от договорените изисквания. 

(5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, 
предмет на Договора. 

(6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора 
Продукти, при условията посочени в настоящия Договор. 



(7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на 
несъответстващи с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на 
цената по реда и в сроковете, определени в чл. 5, ал. 10 от този Договор. 

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 
представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители. 

(9) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

НЕУСТОЙКИ 

Член 9. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 
Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло 
и пет на сто) от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена или по отношение 
на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5% (пет на сто) от цената на стоката, за която се отнася 
забавата. 

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер 0.5 % (нула цяло и пет 
на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден. но не повече от 5% (пет на сто) от 
размера на забавеното плащане. 

(3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя 
да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 15 (петнадесет) дни, 
Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя 
минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на 
неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата между прогнозната стойност на 
Договора по чл. 2, ал. (1) и цената на извършената доставка в изпълнение на Договора. 

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по 
следната банкова сметка Българска народна банка BIC: BNBGBGSD; IBAN: 
BG16BNBG 9661 30001404 01. В случай че банковата сметка на Възложителя не е 
заверена със сумата на неустойката в срок от 10 (десет) дни от искането на 
Възложителя за плащане на неустойка. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Член 10. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право 
да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение 
на настоящия Договор и на Изпълнителя. 
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(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице. което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Член 11. (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 
офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 

Член 12. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 
може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 
Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (2), когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 13. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 
Е по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. с изтичане на уговорения срок; 
3. с изпълнение на предвидените количества по договора 
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 

5. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора („непреодолима сила") продължила повече от 15 дни; 

6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от 
страните. 

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 
1. при забавяне на доставката на заявените Продукти и/или забавяне отстраняване 

на Несъответствията на Продукти, констатирани по реда на Договора продължило 
повече от 15 (петнадесет) дни; 

2. при отказ за извършване на доставка и/или отказ за отстраняване на 
Несъответствията на Продукти, констатирани по реда на Договора. 

3. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 
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посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител 
е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия 
Договор. 

(3) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения 
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 
дейности по изпълнение на Договора. 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 14. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима 
сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в 
забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 15. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага 
действащото българско законодателство. 

Член 16. (1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат 
и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - търг. представител, електр. 
noiira:sales@roel-98.com; тел: 02/9461920, факс: 02/ 8433216; 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: - главен специалист, електр. поща: 
t.nevkov@comdos.bg; тел: 02/8004549, GSM: 0884404394; 

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма 
за действителност. 

(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 
представляват. 

(4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират 
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за 
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия се считат за 
валидно изпратени и получени от другата Страна. 

(5) Всички писмени уведомления между Страните по настоящия Договор се 
считат за валидно изпратени по пощата с препоръчана пратка или по куриер; факс с 
автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната 
поща на страните . 

Член 17. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Член 18. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, 
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като в случай па спор. всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси 
за кореспонденция по-долу покапа за преюкорп е посочване на дата, час и място за 
провеждането им. 

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, 
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване ще бьдат отнасяни за разглеждане п решаване oi компетентния съд на 
Република България по реда на 1 ! IK. 

Член 19. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност па друга клауза или на Договора като цяло 

I icpa3 . i i ' . ша час 1 о i настоящия Договор са следните при, юження: 
1. Причожение .\Ь 1 - Техническа спецификация на Възложителя; 
1. Приложение .V' 2 Техническо предложение на Изп ьлни геля: 
3. Приложение .\v 3 - 11еново предложение на 11 ;п ьлни геля: 

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра слип ia 
Възложителя и един за Изпълни геля. 

ВЪЗ. IO/KH I 1 •:. I: 
( 

) 

"Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

http://icpa3.ii'
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РАЗДЕЛ III 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в доставка на следните 
артикули: 

№ 
по 

ред 
Артикул Партиден номер Мярка 

Количество 

1 
Тонер касета за принтер HP Laserjet Р2015, 2014 d 
и многофункционално устройство HP Laserjet 
M2727nfs -7000 копия 

Q7553X бр. 8 

2 Тонер касета за принтер Xerox 4600 DN копия 106R01536 б Р . 4 

3 
Барабан Xerox (113R00762) за Phaser 4600, 4620 
(Drum Cartridge, 80К) 

б Р . 2 

4 
Тонер касета за мултифункционално устройство 
Xerox 3315 - 5000 pages 

Xerox part number: 
106R02310 

б Р . 5 

2. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка 
2.1. Предлаганите тонер касети и барабани за офис машини да отговарят на 

минималните изисквания на възложителя описани подробно в техническата 
спецификация. 

2.2. Предлаганите тонер касети и барабани за офис машини да са нови. 
оригинални - произведени от производителя на съответната техника, да отговарят 
напълно на зададените партидни номера и съчетанието на цифри и букви в тях. 

2.3. Предлаганите тонер касети и барабани за офис машини да не са рециклирани. 
2.4. Към момента на доставката на тонер касети и барабани за офис машини, 

заявените количества, да са най-малко с едногодишен срок на годност. 
2.5. Доставката да се извърши еднократно в срок до 2 (два) работни дни, след 

заявка от страна на възложителя, на адрес гр. София, ул. „Врабча" № 1. 
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Образец № 7 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 
(име, презиме, фамилия) 
представител на "РОЕЛ-98" ООД 
(изписва се наименованието на участника) 
121798467 

. ( ЕИК,) 

гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 53, тел: 02/9461920, 02/8433216. roel-98@roel-98.com 

(адрес на управление, тел., факс, e-mail) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
1. С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за доставка на тонер 

касети и барабани за офис машини за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. 

2. Декларираме, че сме запознати с документацията на възложителя и приемаме без 
възражения условията и изискванията. 

3. Декларираме, че предлаганите от нас тонер касети и барабани за офис машини са нови, 
оригинални - произведени от производителя на съответната техника, отговарят напълно на 
зададените партидни номера и съчетанието на цифри и букви в тях. 

4. Декларираме, че предлаганите от нас тонер касети и барабани за офис машини не са 
рециклирани. 

5. Декларираме, че предлаганите от нас тонер касети и барабани за офис машини към 
момента на доставката, заявените количества ще са най-малко с едногодишен срок на годност. 

6. Съобразили сме офертата си с обявената стойност на поръчката. 
7. Срок на валидност на офертата - 15 календарни дни, считано от крайния срок на 

подаване на офертите. 
8. Срок за изпълнение - до 20.12.2017г. или с изпълнението му. 
9. Предлаганият от нас срок за доставка е 2 (с думи: два) работни дни, считано от момента 

на подаване на заявката по телефон и/или факс, и/или и-мейл. 
10. Декларираме, че приемаме проекта на договора. 
11-. Нашето техническо предложение е следното: 

№ по 

ред 
Артикул описание на артикула Мярка 

Количеств 

о 

1 
Тонер касета за принтер HP Laserjet Р2015, 
2014 d и многофункционално устройство HP 
Laserjet M2727nfs -7000 копия 

Q7553X бр. 
/ 

8 

2 Тонер касета за принтер Xerox 4600 DN копия 106R01536 бр. / 4 

1 / 
• 
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3 Барабан Xerox (1 13R00762) за Phaser 4600, 
4620 (Drum Cartridge, 80K i I13R00762 op. 7 

4 
Тонер касета за мултифункционално 
устройство Xerox 33 15 - 50OU pages 

Xerox pari number: 
I06R02310 

op. 5 

12. В случай, че бъдем определени за изпълнител, е който т е бъде сключен договор ще 
представим всички докумен ги. необходими за подписването му. с ъ г л а с н о документацията за 
участие 

Дата: 27.11.2017 г. 
Гр. София 

I (одпис: 
- управител 

1 Име. фамилия и печат) 

•Заличена информация ма основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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ui ..Доставка ма miiep касети и оараоапи <а офис машини «а нуждите на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български i раждани към Държавна сигурност и 
раз\ «навателннте служби на Ььлглрската народна армия". 

0 I 

име. ире«име. фамилия) 
представител на "РОЕЛ-98" О О Д 
(изписва се наименованието на участника) 
121798467 

1 К И К . ) 

гр. София. бул. "Христо С мирненски" X- 5.1 гел: 02 ^461920. 02 8433216. roel-98wroei-98.com 

(адрес на управление, гел.. факс, e-mail) 

Нашето предложение за цена е следното: 

Л» по 
ред Артику i описание >ш 

артику ш Мярка 
Количеств 

о 

Еоиничпа 

цена 

(без ДДС) 

()оща 

стойност 

(без ДДС) 

1 

Тонер касета «а принтер I I P 1 aserjel 
Р2() 15. 2014 d и м н о 1 оф \ нкпионално 
учройство H P Laserjet M2727nK 
7000 копия 

Q7553X бр. S 220.01 1760.08 

Гонер касега «а пришер Xerox 4МН) 
DN копия 

I06R01536 бр. 4 415.12 1660.48 
Ьарабан Xerox ( I I 3R()()",62) ia P l i a s c i 

4600. 4620 i Drum ( artrulec. SDK ) 
бр. ~) 306.25 612.50 

4 
Гонер касчма за мултифункционално 

устройство Xerox 33 15 - 5000 pages 

Xerox part 

number: 

106R02310 
бр. 5 167.35 836.75 

За изпълнение на предмета на поръчкак» стойността на нашето п р е д л о ж е н и е възлиза на 4869.S1 

I Четири хиляди о с е м с т о т и н шестдесеч и девет лева и 81 c i ) лева б е з Д Д С . 

(посочва се пифром и словом общата стойност на поръчката) 

Декларираме, че така п р е д л о ж е н а ! а цена не подлежи на \ в е л и ч е н н е . 

Забележки: 
Ценовото предложение се попълва четливо и без ючеркванш 
Предлаганата цена следва <>а се посочват в WHO. шкръглени до стотинка 

При разминаване на цена изписана с думи и наш с цифри се приема цена изписана с ду ми 

При несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, участникът ще бъде 
отстраняван. 

При HCI ъответствие чежд\' общата стойност па отде шише артикули и пре^йбжеяеипа стойност ш 
изпълнение на поръчката, участникът ще оъде отстраняван 

Дата: 27.11.2017 i 
1 p. София 

I ОДИ ИС. 

- о 

^управител 
И м е . ф а м и л и я и п е ч а т ) 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД V 

http://roel-98wroei-98.com

