Приложение №8

Д О Г О В О Р № РГ-03-27/07.07.2020 г.
Днес, 07.07. 2020 год., в гр. Карнобат, на основание чл. 112 от Закона за обществените
поръчки и Решение № РД-10-131/23.06.2020 г.на директора на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Карнобат”, между страните:
ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” към “Югоизточно Държавно
Предприятие” ДП – гр. Сливен, с адрес гр. Карнобат, област Бургаска, ул. „Москва” №1,
представлявано от инж. Светлин Водев, в качеството му на Директор и Станка Банчева, в
качеството на гл. счетоводител, с ЕИК: 2016176540260, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
от една страна
и
„КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 147009014, със седалище е адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.117, вх.3, ет.3, ап.9, представлявано от
Петьо Петков Николов, в качеството му на управител наричан/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск
и за своя сметка срещу възнаграждение следната обществена поръчка: Абонаментно и
сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер,
принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и
доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП ДГС
Карнобат за срок от 12 месеца и оказване на системна помощ при повикване при условията на
настоящия договор.
Изпълнението на услугата се извършва ежемесечно и включва:










предоставяне на комплекс от услуги поддържащи работоспособността на всички
компютри и компютърни периферии чрез посещение на адреса на Възложителя за
обслужване на сървър, компютри /стационарни и преносими/ и периферни устройства,
толкова пъти в месеца, колкото е необходимо за нормалното функциониране на всички
системи;
отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на
оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната;
инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти;
асемблиране на хардуерни компоненти;
възстановяване на данни;
премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със
съхраняване на всички данни;
инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL,
WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PpoE, VPN и др.;
осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на
потребители за компютърна безопасност и използване на програми).
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предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен
ремонт в сервиза на изпълнителя
 изготвяне на Експертни оценки и да издава Протоколи за брак на негодна или излязла
от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника.
(2) Изпълнението на услугата включва изготвяне и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
писмен вид на Експертна оценка за състоянието на наличната компютърна и периферна
техника и друго IT оборудване.
(3) За срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави оборотна техника с
еквивалентни характеристики на ремонтираната (в случаите, когато е необходим
продължителен ремонт)
(4) Сервиза на компютърната и периферна техника се извършва ежемесечно и на място в
административната сграда на ТП ДГС Карнобат в гр.Карнобат и с. Садово. Изключение правят
случаите, когато естеството на работа изисква тестване на техниката със специални технически
и програмни средства. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като всички
разходи по транспортирането на техниката от местоположението, а именно административната
сграда на ТП ДГС Карнобат в гр. Карнобат и с. Садово, до местонахождението на сервиза и
обратно са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като същият се задължава да получи техниката на
място в съответната административна сграда.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1)1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обслужването по предмета и
за срока на договора и за изпълнение на всички останали задължения по него ежемесечно
възнаграждение в размер на 400 лв.(четиристотин лева) без вкл. ДДС, общо за срока на
договора-12 месеца от датата на сключването му, в размер на 4800,00 лв./четири хиляди и
осемстотин лева/ без ДДС.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно предложената оферта и
цени за извършване на други ремонтни дейности в размер, намален с 10 (десет) % процента
отстъпка спрямо предлаганите цени на дребно в сервиза на Изпълнителя.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените резервни части,
материали и консумативи при посочените в ценовото предложение цени и в размер, намален с
10 (десет) % процента отстъпка спрямо предлаганите цени на дребно в сервиза на
Изпълнителя.
(2)Сумата е определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна
част от настоящия договор.
(3)Цената е окончателна, включва всички разходи по изпълнение на услугата и не
подлежи на промяна
(4)При увеличаване броя на поддържаните конфигурации и/или периферни устройства
цената по този Договор не се променя до края на договорения период
(5)Начин на плащане
1.Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане в 10
( десет) дневен срок след издаване на фактура от Изпълнителя.
2.Данъчна фактура се издава след ежемесечно изготвяне и подписване на двустранен
Приемо-предавателен протокол между страните за извършената услуга.
(6)Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG13RZBB91551006698333
БАНКА: Райфайзенбанк ЕАД
(7)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал.6 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
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(8)Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия
договор.
(9)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя / подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.6, ал.3 от настоящия договор
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3.(1)Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 12 месеца
от датата на сключването му.
(2)Мястото на изпълнение на поръчката е в административните сгради на ТП ДГС
Карнобат в гр. Карнобат и с. Садово.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи
на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
5. Да изисква от Изпълнителят при повреда до 4 (четири) часа, но не повече от 4 /четири/
часа от уведомяването му да се отзове на място за отстраняването й. Изключение се
прави за софтуерен или друг проблем, който може да се отстрани чрез отдалечен достъп
или самостоятелно от Възложителя след кратки инструкции от Изпълнителя.
Съобщението за възникнала повреда се подава на телефон или електронна поща,
предоставени от Изпълнителя. Повредата се отстранява на място или в сервиз в рамките
на 24 (двадесет и четири) часа. В случай, че отстраняването на повредата и връщането
на техниката изисква повече от 24 (двадесет и четири) часа Възложителят има право да
поиска от Изпълнителят да му предостави оборотна техника с еквивалентни параметри
за периода на обслужването.
6. При планов ремонт или профилактика, несвързани с възникнала повреда, Възложителят
има право да поиска от Изпълнителят до 2 (два) работни дни от уведомяването му да се
отзове на място за извършването им. Съобщението за извършването им се подава на
телефон или електронна поща, предоставени от Изпълнителя. Повредата се отстранява
на място или в сервиз в рамките на не повече от 2 (два) работни дни, като Изпълнителят
се задължава при съответно искане на Възложителя да му предостави оборотна техника
с еквивалентни параметри за периода на обслужването.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
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1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия
договор.
2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.
3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
4. Вложените при обслужването резервни части, материали, консумативи и софтуер,
следва да са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изискванията на
производител, да отговарят на нормативните изисквания за качество в република
България и да са придружени от съответните документи/сертификати/ за произход и
качество. След извършване на ремонтните дейности, изпълнителят вписва в протокол
извършената работа, вложените резервни части и гаранционния срок, който поема.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5.(1)При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за изпълнение
в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора или абсолютна сума в размер на 481,42
лв. /четиристотин осемдесет и един лева и четиридесет и две ст./ и е валидна до 30 дни след
изтичане на изтичането на срока на договора.
Гаранцията се освобождава след точно изпълнение на задълженията по договора от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви в срок до
5 /пет/ работни дни при изпълнение на всички задължения по договора.
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при неизпълнение на задължения по
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен
съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.6.(1)Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2)Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата
по предходната ал.1 на двустранен Протокол/акт или на друг документ.
(3)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
(4)При некачествено или забавено изпълнение, възложителя има право от свое име и
за сметка на изпълнителя да получи необходимото качествено и навременно изпълнение
на предмета на договора от избран от него друг изпълнител. Възложителят има право да
прихване платените от него суми от задълженията си към изпълнителя.
(5)В случай на некачествено изпълнение, Възложителят има право да прекрати договора
и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на изпълнението.
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(6)Качеството на извършената работа се доказва като след появата на несъответствието с
необходимото качество, възложителя уведоми изпълнителя за това и му определи срок за
осигуряване на негов представител за съставяне на констативен протокол. В случай, че след
като е уведомен, изпълнителя не прати свой представител за констатиране на некачественото
изпълнение в конкретно определения срок, който не може да е по-кратък от 1/един/ час, то
констативния протокол се съставя от трима служители на възложителя, и служи за безспорно
доказателство за некачествено изпълнение.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл.7.(1)В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността на
договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от прогнозната стойност на договора.
(2)Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.8.(1)Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2)В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в срок 24 часа от настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9.(1)Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт на
интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
(2)Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
– предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е
бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване
на обстоятелствата.
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 1 работен
ден;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
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5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно предизвестие,
без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по
изпълнение на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.10.(1)Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
(2)Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
(3)Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария
адрес.
(4)Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
(5)За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
(6)Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение – приложение № 6 към настоящия договор.
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 3 към настоящия
договор.
Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – два за Възложител и
един за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1. __________п_____
(инж. Светлин Водев – Директор)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1. _____________п______
/……………………../

2. ______п_________
(Ст. Банчева – Гл. счетоводител)
3. _________п______________
(Наталия Недева -юрист)
4. ___________п____________
Извършил предварителен контрол
ЛВФПК – (Валентина Райчева)
 Заличени данни на основание чл.25 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския
парламент на Съвета
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