
ДОГОВОР 

Днес,.£|Г...£а'!...2015 I . . в гр. София, между: 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разутаиате.тните служби на 
Българскага народна армия, с адрес на управление: гр. София. ул. ..Врабча" № 1. 
БУЛСТАТ 175263817. представлявана or председател на 
Комисията, наричана за краткост U'ЬЗЛОЖИ ТИЛ. oi елка сi рана 

и 
"РОЕЛ-98" ООД, сьс седалище и адрес ф . София, бул. "Христо Смирненски" № 

53, ЕИК (БУЛСТАТ) 12179X467. нрелскп.лявано от 
управител, наричано та KpaiKoci П311 БЛ1 111 11-Л. oi лр\ т a ciрана 

се сключи настоящия! доюиор ia следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Възложителят възлага, а изпълнигеляг приема да му доставя срещу 

възнаграждение описаните стоки (тонер касети), по вид. количества и единични йени. 
съгласно ценовата оферта на изпълнителя, представляваща неразделна част от 
насюяшня договор. 

2. Описаните количества са ориентировъчни. Възложителят има право да намали 
или увеличи количествата, при запазване па единичниic цени. 

3. Доставките ще се извършват месечно в рамките па срока на договора с.тед 
подадена заявка от страна на възложителя. 

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАШ 
4. Цената на договора е в размер па 16433.47 (шестнадесет хиляди 

деветстотин тридесет и три лева и 47ст) лева. без ДДС. 
5. Въхчожителят се задължава да заплаша доставените стоки чрез банков 

превод в срок до 30 'тридесет дни след представяне на подписана от определеното 
лице по изпълнение на договора фактура и присмлте.тпо-преданатслен протокол ta 
извършената доставка в склада на възложителя - гр. София. ул. Врабча" № 1. 

Банковата сметка на изпълни теля е: 

*Заличено по чл.72 от ДОПК 

III . ПРАНА II ЗАДЬ.Т/КТ.ННЯ НА ( Г Р А Н И I E 
6. Възложители! е длъжен: 
6.1. да заплаща доставени re с i оки в cpOKl по т. 5: 
6.2 да приема доставените в срок стоки, съответстващи но вид. количество и 

качество на договорените и заявени такива; 
6.3. да уведомява изпълнителя своевременно за лошо и пи..шепа доставка. 
7. Изпълнители т е длъжен: 
7.1. да доставя поръчаните C I O K H С договореното качество и количество в срок до 

2 дни от получаване на заявката, направена по телефон или по факс: 
7.2. да предава доставешпе стоки на определеното от възложителя лице. което 

подписва прнемагелно-предава1с.тиия протокол oi името на възложителя: 
7.3. да представя на възложителя документите, описани в г. 5. 
IV. ОТГОВОРНОСТ 
8. При констатирани явни н скрити недостатъци, изпълнителят е длъжен да 

замени рекламираните стоки, като в седмодневен срок достави нови от свитото 
качество, в същия обем и на същата цена както рекламираните, нетната с.тед 
приемането им с прнемателно-преданате.тен протокол 

I 



9. В случай ни забавено ишьлненис на «альлженияза но настоящия лоюнор or 
страна на изпълнителя, съшият дължи нсустйка и размер на 0.5 на cm .шевно върху 
стойността на неизпълненото тальлженис ia срока па lao.inaia 

10. В случай на неточно изпълнение същия! дт.лжн неустойка на възложителя в 
размер на 10 на сто от стойността на логовора по т. 4. При повторно лоставяне на 
некачествени материали, констатирано от представители на лвеге стрели с 
протокол, възложителят може да прекрати лот опора e.iiioci ранно, без прели «вестне. 

I I. В случай па забава в плащането oi страна на възложителя, последният д|.лжи 
на изпълнителя законна лихва за срока на забавата, изчислена върху неизпълненото и 
срок плащане 

V. СРОК ИА ДОГОВОРА 
12. Дот онорът се сключва за срок от една i оди па. ечшано oi 13.01.2015 г. 
VI . ПРККРАТЯВАНК НА ДОГОВОРА 
13. Настоящият договор се прекратява с изтичане срока но Раздел V. 
14.. Настоящия доювор може ла бъде прекратен предсрочно: 
14.1. при достигане на максималната стойност на договора описана в т.4 на 

Раздел II. 
14.2. с изпълнение па предвидените количества по договори: 
14.3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено: 
14.4. едностранно без прели «вестне, съгласно т. 10. изречение второ от настоящия 

договор; 
14.5. чрез едностранно писмено предизвестие със срок от тридесет календарни 

дни. 

vii. допълни 11:_ I nil > еловия 
15. Страните определят следните представи тели. конто ла следят та и шъ.тненне на 

предмета на настоящия дотовор и да подписват предвидениie в лоювора документи, 
както следва: 

$а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - търг.представител, електр. поща: 
sale$4frocl-98.com; тел: 02/9461420, факс: 02/9461920 

$а В 1>{.Ю/КПГК. 1Я: . електр, поща: t.neykov@comdos.bg; гел 
02/8004549 

16. Всички спорове, вмникнали между страните но изпълнението на този 
договор, се разискват и решаваi по споразумение, а при непоегиганс на съгласие 
споровете се решават по съдебен ред. 

17. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 

Настоящият договор се състави в диа еднообразни екземпляра - но елин «а всяка 
от страните. 

Приложение: 
Ценова оферта на изпълнителя: 

B b J . I O V K H П..1: I I .11 ;. Ш И ГЕЛ: 

(I «) . I 

nnn^t-iopliili Дирекция Ф( ПАД: < rlnni>i.-iopillU , 
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•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

за участие по обособена позиция № 2 - „Доставка на тонер касети' 

от L „„_ r г 

(име, презиме, фамилия) 
представител на "РОЕЛ-98" ООД 

(изписва се наименованието на участника) 

Нашето предложение за цена е следното: 

.V? по 
ред 

Артикул описание на артикула S'lnpKU Количество 
Единична 
цена (без 

МО 

Обща 
стойност 
(без то 

1 
Тонер касета за принтер Samsung 
S C X 4200 - 3000 копия 

SCX-D4200A 6p. 1 127.36 127.36 

2 Тонер касета за лазерен принтер 
D e U . LP 1720/1720 dn 6000 копия 

MW558 6p. 5 190.59 952.95 

3 
Тонер касета за лазерен принтер 
DeLL1815 

RF223 6p. 1 45.88 45.88 

4 
Тонер касета за мултифункционално 
устройство DcI.I.2335dn 6000 копия НХ756 op. 3 153.97 461.91 

5 

Тонер касета за принтер HP Ldserjet 
Р2015. 2014 d и многофункционално 
устройство IIP Ldserjet M2727nfs -
7000 копия 

Q7553X 6p. 20 217.26 4345.20 

6 
Тонер касета за принтер HP Ldserjet 
P3005dn. 3027, 3035 

Q755IA 6p. 8 195.63 1565.04 

7 Тонер касета за принтер Canon 
iSENSYS MF4010 

FX10 6p 1 85.84 85.84 

8 
Тонер касета за принтер Canon 
Fileprinl 270 1303В001АА 6p. 1 24.83 24.83 

9 Тонер касета за принтер HP Color 
LdserjetCP3505dn 

Q6470A Black 6p. ] 214.25 214.25 

9 Тонер касета за принтер HP Color 
LdserjetCP3505dn 

Q7581ACyan 6p- 1 277.56 277.56 9 Тонер касета за принтер HP Color 
LdserjetCP3505dn Q7582A Yellow 6p. 1 277.56 277.56 

9 Тонер касета за принтер HP Color 
LdserjetCP3505dn 

Q7583A Magenta 6p. 1 277.56 277.56 
10 Тонер за fax Panasonic K X - F L 6 1 3 KX-FA83 6 P . 1 15.72 15.72 

11 
Тонер касета за пршггер Xerox 
3220DN 

106R01487 6p. 8 128.01 1024.08 

12 
Тонер касета за принтер Xerox 4600 
DN копия I06R01536 6p. 10 337.61 3376.10 

13 Тонер касета за принтер HP Ldserjel 
P2055DN 

CF505X 6p- 1 57.33 57.33 

14 Тонер касета за принтер HP Ldscrjct 
P30I5 DN СЬ255А 6p. 1 57.52 57.52 

15 
Тонер касета за принтер HP Ldserjel 
Pro 400 CF280A 6p. 1 39.14 39.14 

16 
Тонер касета за копирна машина HP 
LdserjetM5025, M5035xs MFP 15000 
копня 

Q7570A 6p. 2 281.28 562.56 

17 

106R01218Cyan 12.000 page 6p. I 352.10 342.10 

17 Тонер касета за Xerox Phaser 106R01219 Magenta 12.000 page 6p. 1 352.10 /3/52,10 17 
CP6360DT 106R01220 Yellow 12.000 page 6p. 1 352.10 ' /$52.10 

17 

106R01221 Black 18.000 page 6p. 1 258.47 / 258.47 

18 Тонер касета за Цветен мрежови 
принтер Xerox Phaser 5335 I13R00737 10.000 page 6p. 1 63.00 63.00 

(1 1 9 

006R01461, Black Toner Cartridge op. 1 30.90 = ^ 3 0 . 9 0 

(1 1 9 
Тонер касета за копирна машина 
цветна формат A3 Xerox Work Centre 

006R01462. Yellow Toner 
Cartridge op. 1 

6-' 
00л ;+М 



7120 r OO6R01463, Magenta Toner op 1 SO 40 50.40 7120 r 

006KGT464. Cyan Toner Cartridge op 1 

| 

50.40 

40 31 

50.40 

40 31 
21) 

21 

1онер ia принтер Brother HL-5150D 

Тонер касега за мултифункционално 
устройстао Xerox 15 - 5000 pages 

TN - 3060 

Xerox pan number 1O6K023I0 

op 

Sp 
10 154.49 1544.90 

За изпълнение на предмета на поръчката общата цена на нашето предложение възлиза на 
16933.47 (шестнадесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и 47ст) лева без ДДС. 

(посочва се инфром и словом общага стойност на поръчката) 

Декларираме, че така предложената цена не подлежи на увеличение 

(При несъответствие между предложените единични цени и об 

бъдат единичните цени в предложението). 

Дата: 14.11.2014 г. 

Гр. София 
Подпис 

1 - управител 

{ И м с Т ^ а м и л и я и печат) 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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