
договоР хр 38
д"", .{.?'.о..€......2017 год.. в гр. !'лхово, на осно.}ание чл.194, ал.1 от 3Ф[[ и след

проведена обществена поръчка реда на чл.1 87 и сл.. от 3Ф[{ с предмет '. '' |1'збор на доставч1{|{ [!а
[!0стелен !|}!вен'1'ар' т[окривки' 3авеси рт АР. за }|у)кд|!те 1!а 1оидп дп тп ,,дгс Б]пхово', тт

резултатите от протокол от работа на комисията, назначена съ. 3аповед ш9 Рд_10-|62117.08.2011 г.
на |иретстора на тп '"дгс Рлхово'', мех{ду страните:

1. [еритор:тално |[оделенгте {ьрисавно |орско €топанс'гво ,'8лхово" , ви1{
20161.76540070. адрес: гр.Рлхово, обл.}1мбо.тт. ул."(ан €';'ефано" л913, представлявано от
тдн>к.[{ико.гтай Атанасов \4итпинев' в ка!1еството си на !иректор . наричан възлоя{итшл

и
2. ..нввА" 00д , със адрес/седашище и адрес на уп]1.}вление: г'р.Ёлхово. обл.-{мбол. у'л.

,.[1обеда" л! 10Б. Рик|2862790з, представлявано от Ёедя"цка [ ес'::ргиева 3агорова в качеството й на

управител' н аринан/о за краткост !!43|!Б"г| Ёитвл,
се скл1очи настоящия договор за следното:

!. пРв,дмвт и сРок нА договоРА
1.1 в'ьзложитвля възлага. а й3[|Б.]1ЁитР.ля пр}1ема да извър1пи сре1цу заплащане

съгласно предлох(ената оферта и цени доставка на постелен !|нвентар' п0кривки' завеси }1 др. за
ну}|(дите на }0}{{|! дп тш,,дгс Блхово,', както с.]1едва:

!-{ена

без !![
!.€пално бельо и завивки

22о/1'6о
210/120
]о/5о

22о/160

22о/\70
2зо/15о
7о/50

220/170

220/220

22о/2о0

7о/50

22о/22о"

!!. !,авлиени кърпи за 6аня

эо/50

1.2. възложитвлят заплаща на }43|!Б-[{г{и'гв'|я съгласно предло)кената оферт'а за
доставка на други неупоменати стоки от същия или сходет{ ви/].

1.3. възложитвлят запазва правото си да не 'заяви доставка на посочени'ге в

документацията за участие по вид стоки. да ги :3аяьява за дос1авка периодично р1 в различен обем,
как'го и да ''заявява за достав1(а други неупомена'ти стоки от с.'(оден вид. Аоставката на заявени за
доставка стоки се извър1пва в седемд}{еве}{ срок от ||Ф!]'т/1{3Б&Ё€ Р? съответната заявка от
възло}кителя.

количество'
6рой

комплекти

плик 16р' !0Ф% памук,
6р'нишки на кв.см.63'
конци 100% полиестердолен наршаф 1бр

калъфка 1бр.
70 % памук, 36 %

п ол иестер

плик 1бр. 100% памук,
бр.нишки на кв.см'68,
конци 300%. полиестердолен наршаф 1бр.

70 /о памук, 30 о/'

пол иесте р

€пален к-т спалня

плик 16р. 100% памук,
бр.нишки на кв.см.68,
конци 100% полиестердолен чаршаф 16

калъфка 2бр
70 % памук, 38 %

!-|ол и естер

!,авл.кърпа голяма 100% памук,
400гр'на кв.м.[авл.кърпа малка



1.4. 11рогнозната стойност на договора е 1443'10 лв. (хи'пяда' четир{!стотин четиридесет !{

три.пева и четиридесет ст.) без !!€.
1.5. !оговорът се смята за склточен в деня на подписва}{ето му от страните 1.1 е със срок на

'''...€"9,.#/}.{.8. [ФА.: и"т]и до изчерпване ;]а финасовият ресурс [1осо!{ен отдействие до .$.7-'.

Бъз-цо>т<ителя.

1.6. {оставката на заявени за доставка стоки се извър|ш|,,а в седеш1дневе}1 срок от полу!]ават{е
на съответната заявка на ББ3]{ожитвля.

!|. пРАвА и зАдължвния нА стРАнитш
2.1. въ3.]1ожитвля[ е длъясен да заплати стойност1а на доставените стоки п0 издадена

фактура от |43[1Б,[}"1итвля' отговаряща на всички изисквани'', \та 3акона за счетоводството.
2.2. възложитвля1' има прав0:
2.2.1 . !'а по:лу.тава стоката в срок }1 в количество и ка!1сство съгласно отправе}{а1'а заявка и

ос!ертата на }}43!1Б| нитвля.
2.2.2. {а отка}!{е времен!1о плащането на фактура. която 1{е е о(;орппена съг'ласно

изискванията.
2.3. из11ълнитвля1 има право:
2'3.1 . !а гто-пунава дог'оворената цена 0т възложитвля по представена от него фактура.
2.4. и3г|ълг{итв"т1я1 е длъя<ен:
2'4.1 ..{а отстранява за своя сш{етка всички Ё|€АФ€]?1'1;!!и на доставената стока. виновно

причинени от него.
2.4.2. !а уведомява писмено ББ3,|1Фжитвля до седс\{ дни от настъпване на прош{я|{а в

следните обстоятелства:
а/ регистрация пред Агенция по вписванията;
б/ банкова сметка;
в/ обстоятелства от декларациии други обстоятелства' \д0стоверени с докуп,1ен1'. !!редс]таве}{

при склточването на настоящия договор.
т1!. цшнА и нАчин нА плАщАнв
з.1. въз'!ожи'гвля} заплаща цената на доставеното в срок до 30/тридесет/ кале**дарни

дни от представяне на съответната фактура. по сметка на }43[11э.]1нитвля. както следва:
Банка: дск Ад. Банков код: 515Авс5]; !БА\: вс565'1-5А93000014915203

1у. място нА достАвкА. Риск. 
\

4.1. йястото на доставка е админис1'ра1'ивг1ата сграда на !ър:кавно [орско €топанствс;
Блхово на адрес:

гр. Блхово, ул. ,.€ан [тефано" ш9 13

4.2. Рискът от слувайно г1огиване или ттоврех{да1]е на стоката преминава върху
възложи1'вля в момента на доставката.

у. пРвкРАтявАнв. сАнкции
5.1. !оговорът се прекратява: -

5.1.1. [{ри изтииане на срока му:
5.1.2. [{ри достигане на финасовият ресурс посочен от Бьзло>кителя
5.1.3. [1о вза;{мно съгласие на страните. изразен0 писме]{0;
5.1 .4. |{ри настъпване на обективна невъзш1ожност' за из]{ъ-цт]ение;

5.2. .{оговорът \{оже да се прекрати:
5.2.|. ||ри преобразуване' ликвидиране, откриване прод ]водство по нест,стоятелност на} ед!{а

от страните г1о договора;
5.2.2.11ртт невъзмо)кност да се осигури фигтансиране за ;{зпъ-цнение на договора по причини.

които възложитв'|'1т не е могъл да предвид14. без това да вле1{е неустойки или .цруги

фиг:агтсови санкци|1 за ББ3|Ф}{14[ Б]19;
5.3. въз.,!ожитвлят има право едностра}|}'о да ра3ва|и договора при пъ.'1но или частично"

]1о1ло или забаве}{о изпълнение на задълх{ението на и3пълни |-в,ля^ съг'1асно разпоредбите на 81
и 88 от 33!. ! |ри разваляне на договора из11равната с1'рана е д]|'ь)1(на да от'г]рави 7-дневно писмег{о
преди:]вестие до другата страна.

5.4. Ако изпълнитвлят не достав!{ стоката ил!4 1|аст от нея. или не изт1ълни други
договорени дейности в установения по договора срок, €'];|г{1491 дължи на ББ3-]1()житв-'1я
неустойка в разш1ер на 1 оА от стойността на стоката. за !(ояго е реализирана забавата. за всеки
просроче1] ден" но г1е повече от |0оА от стойността на сто1{ата.



5.5. Ако }}43|1БлнитР,ля1 достави на ББ3,11Фжит[ля стока. която не отговаря п()
качество на изискванията^ той дълэки тта ББ3|Фж1,1твля +;еустойка за неизпълнение в дв0е}{
раз\{ер стойността на стот(ата.

5.6. [1ри забава в 11лащането ББ3,|18житвлят дължи за1(онна лихва върху дъл)кимата сума
за всеки ден закъснение.

5.7.!оговорът \,{о)|{е да бъде изменя]] по реда на чл. 1 1б с;'г 3Ф|{.
у1. Рв|шАвАнв нА споРовв
6. Бъпросите. възЁ1икна]ти при прилагането на то3и дого|]ор' се ре1пават по взаимно с,ь-|'ласие

\{ежду страните. Б слунай" че това се ока}1{е невъзмоя(но. !1а] основание ч"'1. 117. ал.2 сэт [[|(
страните се съг'1асяват" че всички спорове, породен1.] от тозР ;11оговор 1-{.]1и 0тнася|ци се /]о |1е1.0.

вк-|1}очително спорове. породени или от}1асящи се до негс!]()то 1'ълкуванс. недействите-]|ност.
г{еизгтъл1]ение или прекратява}1е' както и спорове за поп'ь.] ||]ане на праз}:|оти в дог(_)вора и.,1Р1

приспособя]]а]{е1'о },{у към нововъзникь{али обстоя'гелс1'ва, ще (,-:,дат ре1шавани от 1(оь{пе'тентния съ;1
по се]{алище1'о на 1|1 {ър>кавно [орско [топанство ..Блхоьо", съобразно правилата за родова
подсъдност.

у1!. зА клк)читшлни РАзпоРвдБи
7. 1' Ёеразделна част от настоящия договор е копие г!а предло}1(ението за изпълнение на

поръ!1ката на й3|1Б.]1нитвля.
7 '2' Бсяка от с'граните гто }{астоящия договор се ']адъл]кава да не разпространява

информашия за другата страна' стана1а й известна при или [}о повод и3пълнението на договора.
1'{нформацията г1о предходното изрече}{ие вклтоъ|ва и с''бстс)ятелства. свързани с търговската
дейност. техническите пр0цеси" проекти ил|4 финанси на страните, свързани с изпълнег{ието |{а
обществената поръчка. 1ова г!равило не се при.]!ага п0 отно1пе11ие на:]адъл)кителната иттфорптация.
която Бъзлохсителят следва да представи на Агенцията по ог;ществени поръики съобразно реда.
предвиден в 3Ф||.

7'3. Бсички съобтцения между страните във връзка с н.1с'тоящия договор следва да бъдаг в
писп{ена форма. [1ри промяна на посочените дан1{и. всяка от с1 ра}1ите е длъ}(на да уведо\,1и другата
в седемдневен срок от настъпва]{е на промяната. Б противег* с-г:'.тай всяко изпратено съобщение с:с

смята за получено. сч{4тано от датата на изпращането му, ако е изпратег{о на пос.]1едния и:]вестен
адрес.

7.4. Адреси-ге за корес11онде}{ция ме}кду страните по нас гоящия дог0вор са с.'|1ед}{и1.е: \
7 .4.1 . 3а ББ3]|Ф){{||4-[Р}19:
Административен адрес: гр.Блхово. ул."[ан €тефано" .\! 13

Б:тектронна [|о.ца: 63зе1|ото@ш|0р-з11теп.сотт
-|'елефон 

: 0478 88262

7 .4.2. 3а !43|1Б-|{[1А\ Б1 А:
Административен адрес : ;р.Блхово.ул. "Ал. [тамболийст.' рт"' л964
Блектроглтта поща: пе||-е]1-тоуо@а6т.69
1елефон.Факс: 0478 8850б

1{астоящият договор е съставен и г{0дписан в два с;1нообразни ек:]емпляра - ед].1]]

възложитвля и един за изпълнитЁля.

зА възло)1{и

!иректор:

[лавен счетоводител:

}'т;равител:


