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Днес, .?. 2014г. в гр. Варна, между:
Висше военноморско училище "Н.й.Вапцаров ", със седалище и адрес на
управление : гр. Варна, ул. "Васил Друмев" Ns 73, Булстат 129004492, представлявано

от за началника му заместник началника по административната част и логистиката
капитан I ранг

Светослав Дииитров Димитранов и главният счетоводител Милена

Стоянова Банкова, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
И

„ Сара 55" ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр.Варна, ул. "Братя
Миладинови" Ns63 , EHK 103677439, представлявано от Светлана Дилп-гтрова Тихчева,
в качеството й на управител, наричано за краткост ЙЗIIЪJ.IНИТЕЛ от друrа страна,

Страните се споразумяха за следното :
I. ПРЕДМЕТ и СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖIIТЕЛЯТ възлага, а g3IIЪJIffi3ТЕЛЯТ приема да достави в
срока на договора, на свои риск, със свои превозни средства, за своя сметка и след
предварително направена заявка относно компютърната. техника, сьгласно техническа

сrУецификация с per.Ns 3079/15.09.2014 г. и оферта с вx.Ns 3276/15.10.2014 г., за
следното :
- КОМШОТЪРНА КОНФШ'УРАДНЯ — THH 3, с едиш3чната . цена на
:копфигурация — 777.60лв. с ДДС — 10 броя, на обща стоиност - 7776лв. с ДДС .
- КОЛТШОТЪРНА КОНФflТУРАДиЯ — TgII 4, с единичната цена на
конфигурация — 1077.60лв. с ДДС — 2 броя, на обща стоиност - 2155.20лв. с ДДС .

- ЛАПТОII — ТШI 1, с единичната цена — 1620лв. с ДДС —1 брой.

- ЛАПТОП - ТИП 2, с единичната цена - l500лв. сДДС -1 брой.
- ВИДЕОКОИТРОЛЕР , с единичната цена - 90лв . с ДДС - 4 броя, на обща

стойност - З 60лв. с ДДС .
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА : 13 411.20лв. с ДДС

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя
възложителя в срок до 30 дни от заявката й.

горепосочената техника на адреса на

Чл .3. Настоящият договор се сключва за срок от 1 г., считано от момента f€~
ri одписването му.

II. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимата сума на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в раsмер на 13 41 1.2 Олв . с ДДС .

Чл . 5. Заплащането ще се извърпщ по банков ът по сметк на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .#4t~.....~.... . .~л.:цС.«г ..4~ .~~.l~. . .... .. ................ в
3 0 дневен срок след представяне на фсгура от с апа на И3ПЪ
ТЕЛЯ.

Iц. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
Чл. 6. Стоката се предава от ИЗIIЪJIIГИТЕЛЯ и се приема от
I3ЪЗЛОЖИТЕЛЯ в работни дни между 10:00 и 15:00 ч . на адрес на
I3 ЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр . Варна, ул . " Васил Друмев" N 73.
Чл . 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обяви пред ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ
готовността си за приемане и инсталиране на техниката в срок до 3 работни дни след
покана от ИЗПЪJПiИТЕЛЯ и да осигури необходимите условия, в това число,
помещения , ел.инсталация за инсталиране и тестване на работоспособността й.
Чл . 8. Собствеността, както и рискът от погиване на техниката, преминават от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването й, за което се
съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени
nредставители на СТРАНИТЕ . Приемо-предавателен протокол за техниката по точки
7 и 9, се подписва след провеждането на минимум 48 часови тестови изпитания и
предоставянето на отчет, доказващ нормалното функциониране . на предлаганите
компюrьрни системи .
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери външния вид и съответствието

на техническите параметри на доставената техника, както и комплектоването с
необходимите платежни и експлоатационни документи, в това число фактури и
:гаранционни карти в присъствие на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

У. ГАРАНДИИ И СЕРВИЗ
Чл . 10. ИЗПЪJII3ИТЕЛЯТ гарантира съответствието на параметрите на
доставената компюrьрна техника - предмет на договора, тяхното качество и годност.

Чл. 11. Гаранционният срок е Зг. и започва да тече от датата на реалното
приемане на техниката, предмет на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. Гаранционното обслужване от страна на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ обхваща
безвъзмездното отстраняване на отклоненията от параметрите на компонентите или
дефектиране в съответствие с действащите стандарти .
Чл . 13. При възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ устно на телефон или писмено съобщение /заявка/
с информация за характера гіа повредата и условията, при които тя е възникнала.
Чл . 14. Визита на сервизен екип на мястото на повредата се извършва в рамките
на 3 /три/ дни след получаване на заявката.
Чл. 15. При невъзможност да бъдат отстранени дефекти , появили се в
гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя дефектиралите стоки с нови не покъсно от 14 дни от датата на получаване на заявката.
Чл . 16. В рамките на първите 30 /тридесет/ дни от експлоатацията
kТ3ПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подменя дефектиралите модули с нови . Замяната
се извършва не по-късно от 10 /десет/ дни от датата на установяване на дефекта.
Чл . 17. Обстоятелствата по чл . 14 и чл . 15 се установяват с двустранно подписан
.....

констативен протокол за регистрирания дефект и за замяната.
Чл . 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да отстрани безвъзмездно
повредата, ако тя е възникнала по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в резултат на
несъобразяването му с инструкциите за употреба и експлоатация . В този случай се
съставя двустранно подписан констативен протокол и отстраняването на повредата се
заплаща от ВЪЗJiОЖИТЕЛЯ според утвърдената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в практиката
ставка, за което последният издава фактура.

~-

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл . 19. Действието на този договор се прекратява:
- с изтичане на срока;
- с изпълнението на договора;
- по взаимно съгласие между страните ;
- при насrьпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата;

VI. НЕУСТОЙКИ .
Чл. 20. При скрити недостаrьци, съществували преди продажбата на стоката,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право :
- Да развали договора като върне стоката и получи обратно цената заедно с
разноските и вредите си от покупката;

- Да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
- Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да я замени с качествена стока;
- Да намали уговореното възнаграждение ;

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Промени в клаузите на договора се извършват само при взаимно
съгласие на страните, изразено писмено в допълнително споразумение, неразделна
част от договора.
Чл. 22. За неуредените в настоящия договир въпроси се прилагат обгците
разпоредби на действащото българско законодателство .
Чл . 23. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се
уреждат чрез преговори между страните, а при не постигане на съгласие , спорът се
отнася пред компетентния съд по местонахождение на страните .
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляро
един за всяка от страните .

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛІИКА
ПО АДМИНИСТРАТ
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