ДОГОВОР
№ ……../………..2017 г.
Днес, ................................ г. в гр. София между:
................................................................................................................. със седалище и адрес на
управление: ............................................................................................................................
номер от НДР .............................. и ЕИК по БУЛСТАТ ............................., представлявано от
.................................................................................................................................................,
наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна
и
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ.
„Средец“, ул. „Неофит Рилски“ № 70, регистрирано по ф.д. № ... г. на Софийски градски съд,
с ЕИК по БУЛСТАТ № 204152370, представлявано от Йонко Атанасов Йончев, на длъжност
Изпълнителен директор, от друга страна, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, на основание
Постановление на Министерския съвет № 79 от 13.04.2016 г. и Заповед № РД091671/21.02.2017 г. на Министъра на образованието и науката се сключи настоящият договор
за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи и предостави
срещу заплащане на Възложителя учебници и учебни комплекти, описани по заглавия и брой
в спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от договора.
(2) Доставеното трябва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в
заявката.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2 (1) За точно изпълнение на възложеното Възложителят дължи на Изпълнителя
цена за учебници и учебни помагала ...................................... лв. с ДДС, съгласно подадена
заявка от Изпълнителя.
(2) Възложителят предоставя на Изпълнителя аванс в размер на 30%, платим в 10дневен срок от сключване на настоящия договор и предоставяне на фактура за авансово
плащане от Изпълнителя. Сумата на аванса се приспада от общата сума по настоящия
договор.
(3) Окончателното плащане на учебниците и учебните помагала се извършва в 3дневен срок, след предоставяне на доставката с фактури оригинал.
(4) Плащанията по ал. 2 и ал. 3 се извършват по IBAN BG06UNCR70001522683264,
BIC UNCRBGSF на Изпълнителя Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, София, клон
Батенберг.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 Срокът за предоставянето на учебниците и учебните комплекти е 28.08.2017 г.
Чл. 4 (1) Място на изпълнение на поръчката – складове, посочени от Възложителя.
(2) Транспортът от складовете на Изпълнителя до складовете, посочени от
Възложителя, се извършва от Изпълнителя и е за негова сметка и риск.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5 Изпълнителят е длъжен:
1. да предостави учебниците и учебните помагала, предмет на този договор в
съответствие със заявката на Възложителя в уговорените срокове, при точно спазване на
броя, качеството и вида им;
2. до 15 (петнайсет) дни от писменото заявяване на необходимостта по чл. 8, т. 2 от
Възложителя да изпълни заявеното.
Чл. 6 Изпълнителят има право при точно изпълнение на задълженията си да получи
уговореното възнаграждение.
Чл. 7 Рискът от случайното погиване или повреждане преминава върху Възложителя
от момента на предаване на учебниците и учебните помагала.
Чл. 8 Възложителят има право:
1. да изиска от Изпълнителя да предостави учебниците и учебните помагала, предмет
на този договор, без отклонения от договореното.
2. възложителят си запазва правото най-късно до 01.09.2017 г. да заяви допълнителна
доставка на учебници и учебни помагала съгласно предмета на договора.
Чл. 9 След приемане на продукцията, Възложителят е длъжен да заплати в 10-дневен
срок уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор.
ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА
Чл. 10 (1) Приемането се извършва от упълномощен представител на възложителя,
който проверява количеството видимото качество и видимите дефекти на учебниците и
учебните помагала в присъствието на упълномощен представител на изпълнителя.
(2) Продукцията, предавана на Възложителя, следва да е с приложен опис на пакетажа
към всяка доставка.
Чл. 11 (1) Възложителят има право да уведоми Изпълнителя в срок до 30.09.2017 г.
след проверката на предоставеното съгласно протоколите за качеството за забелязани
отклонения от съдържанието, дефектни коли или други установени скрити недостатъци.
(2) В случай, че бъдат констатирани съществени недостатъци в срока по ал. 1, същите
се описват в протокола за качеството на предоставените учебници и учебни помагала.
Чл. 12 В случаите по чл. 11, ал. 2 Възложителят разполага с едно от следните права по
избор:
1. да поиска замяна на негодните или с недостатъци екземпляри с такива, отговарящи
на уговорените изисквания, като посочи разумен срок за това.
2. да поиска намаление на цената съразмерно с намалената стойност или годност на
доставеното, включително чрез задържане на съответната част от гаранцията за изпълнение.
Чл. 13 Страните приемат за съществен недостатък този, при който не може да се
извърши отстраняване на дефекта, т.е. отстраняването е технически невъзможно или
икономически неизгодно.
ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 14 Ако Изпълнителят по своя вина не осигури част или цялото количество
учебници и учебни помагала в срока по чл. 3, Възложителят има право на неустойка за
забава в размер на 0,1 % за всеки ден закъснение до датата на действителното предоставяне,
но за не повече от 10 % общо от цената на забавената доставка. Сумата нанеустойката се
прихваща при окончателното плащане по настоящия договор. След достигане на
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максималния размер на неустойката Възложителят има правото прекрати Договора с
едностранно писмено заявление до Изпълнителя.
Чл. 15 (1) В случай на забава от страна на Възложителя той дължи неустойка в размер
на 0,1 % на ден върху размера на забавеното плащане.
(2) В случай на неприемане в срок на готовата продукция от страна на Възложителя
той дължи неустойка в размер на 3 % от стойността на неприетите учебници и учебни
помагала за всеки ден забава на приемането като Изпълнителят има правото да прекрати
Договора с едностранно писмено заявление до Възложителя при забава с повече от 3 /три/
седмици, без това да засяга правата му по настоящата алинея.
Чл. 16 В случай че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги отстрани в
уговорения срок, Възложителят има право да получи неустойка в размер на 0,1 % от цената
на учебниците и учебните помагала с недостатъци за всеки просрочен ден, но не повече от 10
% от цената им.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17 Настоящият договор, не подлежи на изменение или допълнение, освен със
съгласие между страните, обективирано в писмена форма.
Чл. 18 За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД
и действащото законодателство на Република България.
Чл. 19 Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора се решават в духа на
взаимно разбирателство и провеждане на преговори. При непостигане на съгласие спорът се
решава от съда, компетентен да разреши спора съгласно разпоредбите на ГПК.
Неразделна част от този договор са следните приложение:
Приложение № 1 – Спецификация-заявка на изданията предмет на договора;
Договорът се съставя в три еднообразни екземпляра, по два за Възложителя и един за
Изпълнителя и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Подпис: ........................................................
Име и фамилия: ...........................................
Длъжност: ....................................................
Печат:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Йонко Йончев
(изпълнителен директор)
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