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ДОГОВОР № .\2l 

Днес, . . i ! ^ Q - & . . 4 ? ! , год., в гр. Харманли на основание чл.14„ an. 5, т.2 от 
Закона за обществените поръчки и във връзка с необходимостта от поддръжката на 
копирната техника и принтери в административната сграда на Община Харманли се сключи 
настоящият договор между: 

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ със седалище и адрес на управление гр. Харманли, пл. 
„Възраждане" №1, БУЛСТАТ 000903939, представлявана от Мария Иванова 
Киркова - Кмет на Община Харманли и Николай Димитров Колев - гл. 
счетоводител, наричана накратко Възложител, от една страна 

И 

2. „КОНТРАКС - ХАСКОВО" ООД, със седалище и адрес на управление гр. 
Хаково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 40, БУЛСТАТ: 126094997, 
представлявано от Емил Димитров Илчев, ЕГН 6909048605, л.к. №641297841, 
издадена на 27.10.2010 год. от МВР - Хасково, наричано на кратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

Чл. 1 „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ" възлага, а „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ" приема да извърши срещу 
възнаграждение поддръжка на копирна техника за нуждите на Община Харманли и 
поделенията и, съгласно Опис на копирната техника. 

Чл.2 Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.З (1) Прогнозната стойност на договора е в размер на 20 000 лв. без ДДС. ( 
двадесет хиляди лева ) . 

(2) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за качествено и експедитивно изпълнение в размер на 1 % 
от прогнозната стойност на договора, а именно 200 лв. без ДДС ( двеста лева ). 
Гаранция се предоставя по форма на парична сума, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / IBAN BIC: UNCRBGSF -
"Уникредит Булбанк" АД, клон Харманли/ или под формата на банкова гаранция. 

(3) При представяне на банкова гаранция, същата трябва да има срок на 
валидност най-малко 30 дни след датата на изпълнение на настоящия договор. 
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(4) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се 
освобождава ( възстановява) в пълен размер в рамките на 30 ( тридесет ) календарни 
дни след датата на изпълнение на настоящия договор. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън неустойките описани в договора, усвоява 
гаранцията за изпълнение: 

- при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 

- при прекратяване и закриване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ( в случай, 
че същият е юридическо лице) 

(6) В случай на некачествено и непълно изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да усвои гаранцията до максималния и размер. 

(7) Гаранция за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за 
изпълнение на договора. 

(2) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите 
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на 
банковата гаранция за изпълнение на целия период на действие, се за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Усвояване на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение от претърпените вреди над размера на усвоената 
гаранция. 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността от представената фактура за 
извършената услуга по банков път в едномесечен срок, след предоставянето й от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да: 

1. Да извърши услугата, която да съответства по количество, качество и описание на 
посоченото в настоящия договор; 

2. Да организира извършването на услугата през работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
на място и в помещенията, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка; 
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3. Да отстранят за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени 
дефекти в процес на изпълнение на договора в срок 24 часа от съобщаването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява задълженията си по предходната 
алинея като запазва изискванията на действащите в страната нормативни актове за 
безопасност и качество на предлаганите материали, необходими за осъществяване 
на услугата. 

(3) При сключване на договор да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валиден 
сертификат по ISO 9001:2008 ( или еквивалент ) за система за управление на 
качеството. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точно и законосъобразно изпълнение на 
извършваните услуги по настоящия договор. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение за услугата, според необходимата нижда от нея и действително 
извършеното от него. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с 
безпроблемното изпълнение на настоящия договор. 

2. Заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното по настоящия договор възнаграждение. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1. Осъществява текущ контрол за качествено извършване на услугата. Указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на 
неговата самостоятелност и не са в отклонение на предмета настоящия договор; 

2. Изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва възложената услуга в срок, без 
отклонения и недостатъци; 

3. Изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качественото и пълно осъществяване на възложената 
услуга; 

4. Изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на всички необходими документи, 
нужни за изпълнение на договора. 
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V. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.10. При неизпълнение на задълженията по чл. 5, ал. 1, при забава на изпълнението, 
както и при неточно изпълнение на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността на договора. 

Чл.11. Ако вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям размер от 
неустойката, същата има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в 
съответствие с общите правила на гражданското законодателство. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.РАЗВАЛЯНЕ 

Чл.12. Настоящия договор се прекратява: 
1. С изтичане на една година от подписването му; 
2. По взаимно съгласие на страните, обективирано в писмена форма. 

4.13. (1) В случай че едната страна се отклони съществено, поради причина, за която 
отговаря, от изпълнението на „услугата", изправната страна може да развали договора 
със 7 - дневно предизвестие. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора, ако в резултат на 
обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

ЧЛ.14. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този 
договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер 
възникнало след сключване на договора, тя е длъжна в 7 - дневен срок писмено да уведоми 
другата страна за това. 

Чл.15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните 
с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което 
е била налице непреодолимата сила. 

Чл.16. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия 
договор веднага щом е възможно след отпадане на непреодолимата сила. Ако тя трае 
толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да 
прекрати договора. Това право има и изпълнителят. 

Чл.17. Под непреодолима сила се разбира обстоятелства от извънреден характер, 
които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при полагане на дължимата грижа не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати. 

Чл.18. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило 
вследствие на неотложена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане 
на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 
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Чл.19. Когато непреодолима сила продължи повече от 30 (тридесет ) дни, всяка от 
страните може да поиска договорът да бъде прекратен. 

VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Чл.20. (1) Страните определят следните адреси и телефони за кореспонденция и лица 
за контакти: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1.адрес за кореспонденция: гр. Харманли, пл. „ Възраждане" №1; 
2. тел : 0373 /82015; 
3. e-mail: obshtina@harmanli.bg 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1.адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „ Драгоман" №14, партер; 
2. тел : 038/664621; 
3. e-mail: kontrax@aidabg.net 

(2) Всички съобщения между страните се приемат за валидни, ако се достигнали до 
другата страна и това е удостоверено по подходящ начин. 

(3) При промяна на данните за връзка, съответната страна е длъжна а уведоми другата 
в 3 - дневен срок. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.21. (1) Както по време на договора, така и след прекратяване на договорните 
правоотношения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава д не разпространява или да допуска 
разпространяване на информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в устен, писмен, 
графичен или електронен вид, под каквато и да е било форма, която представлява 
конфиденциална информация без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изисква от служителите си спазване на същите 
ограничения за опазване на конфиденциалността. 

(3) Конфиденциална информация по смисъла на този договор представлява всяка 
информация относно сключване и предмета на настоящия договор, касаещи същия или 
дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стопанското, техническото, организационно или друго 
отношение, с изключение на информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично е определил 
като конфиденциална, или общоизвестни факти или информация, която страната сама е 
направила обществено достъпна. 

Чл.22. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизане в сила, 
действието и изпълнението на настоящия договор ще се решават в дух на добрата воля чрез 
преговори между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове, 
породени от този договор или касаещи него, включително споровете, породени или касаещи 
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неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 
попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали 
обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен път. 

Чл.23. Изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват само по 
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

Чл.24. По всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство. 

Чл.25. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 
едностранно на трети лица. 

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

МАРИЯ КИРКОВА 

Кмет на Община Харманли 

Николай Колев 

Гл.счетоводител 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ЕМИЛ ИЛЧЕВ 

Управител на „КОНТРАХ-

Съгласувал юрист: 

Васил Шаринов - юрисконсулт в отдел „ПНД" 
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