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ДОГОВОР 
за периодични доставки на канцеларски материали 

за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 

Днес, 29.12.2014 г. в гр. Варна между: 

“Офис Експрес Сървис” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район 
“Младост“, жк Западна Промишлена Зона, ул. “Уста Кольо Фичето“ 17, тел. 052 579 913/ 
0889 200 603 факс: 052 579 909 e-mail: dotsinska@offex.bg, ЕИК 201380867, 
представлявано от Николай Иванов Нанков – Изпълнителен Директор и 
Представляващ, наричан за краткост ПРОДАВАЧ и 

МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Хр. 
Смирненски” №1, ЕИК 103562052, представлявано от Марта Дракова, Директор „ИД” – 
упълномощено лице, наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” на основание чл. 41 от 
ЗОП, и Заповед № Р-702 от 08.12.2014 г. на Директор „ИД”, упълномощено лице на 
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна се сключи настоящият договор за следното: 

I. Предмет на договора 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху 
канцеларски материали, подробно описани в Приложение №1 и наричани по-долу за 
краткост СТОКИТЕ. Продажбата ще се извършва чрез периодични доставки съгласно 
цените, посочени в Приложение №1. 

Чл.2. СТОКИТЕ са конкретизирани подробно по вид, технически показатели, 
количество, качество и стойност към момента на сключването на настоящия договор в 
посоченото в предходния член Приложение №1, което съставлява неразделна негова 
част. 

Чл.3. Посочените в Приложение №1 количества на отделните СТОКИ са в 
максимална стойност. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и 
количества в рамките на спецификацията към настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е 
длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в Приложение  
№1 към договора. 

II. Цена и обща стойност на доставките  

Чл.4. Общата стойност на договора за срока на действието му е 68 255,28 (шестдесет 
и осем хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки), с включен ДДС. 

Чл.5. (1) Общата стойност, посочена в ал. 1 е крайна цена в български лева с 
включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 
адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в Обявлението. 

(2) Доставените и приети СТОКИ се заплащат по цени съгласно Приложение 
№1, фиксирани са и не подлежат на увеличение за срока на действие на договора.  

III. Условия, начин и срокове на плащане  

Чл.6. Плащането по настоящия договор ще се извърши в български лева чрез банков 
превод от страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА: IBAN: 
BG33PIRB80501600169782, BIC: PIRBBGSF, при Банка Пиреос България. Стойността на 
всяка отделна доставка по договора се заплаща от КУПУВАЧА в срок до 60 (шестдесет) 
работни дни след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол. 

Чл.7. При предаването на СТОКИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ представя оригинална фактура и 
приемо-предавателен протокол. 

Чл.8. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА при промяна на 
банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в 3- дневен срок от 
датата на промяната. Уведомителното писмо ще има обвързваща сила и за двете 
страни по договора. Плащания, извършени преди неговото получаване на актуалната 
сметка на ПРОДАВАЧА, се считат за валидни. 
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IV. Срок на договора  

Чл.9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 
страни и е със срок на действие 2 (две) години или до изчерпване на количествата. 

V. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 

1. да доставя на КУПУВАЧА заявените от него СТОКИ в състояние, срок и по 
начин, уговорени по-долу в настоящия договор; 

2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху СТОКИТЕ. 

3. да докаже качеството на СТОКИТЕ, отговарящо на техническите 
стандарти на производителите. 

4.  да достави СТОКИТЕ с гаранционни срокове не по-малки от 50% 
(петдесет процента) от обявените от производителите към датата на всяка конкретна 
доставка. Доставката на СТОКИ с остатъчен срок на годност по-малък от 50% (петдесет 
процента) се извършва само с изричното писмено съгласие на КУПУВАЧА, като 
ПРОДАВАЧА дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на 
доставката.  

Чл.11. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 
(двадесет и четири) часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да 
я изпълни точно. 

(2) В случай че заявката е получена след 12:00 часа на работен ден, 
предхождащ неприсъствен такъв, срокът по предходната алинея ще се счита спазен, 
ако ПРОДАВАЧЪТ извърши необходимото уведомяване на КУПУВАЧА до 12:00 часа на 
следващия работен ден.  

(3) В случай че ПРОДАВАЧЪТ е извършил уведомлението по предходната 
алинея и между страните се постигне писмено споразумение за удължаване срока на 
доставката, то при точното доставяне съобразно новия срок, ПРОДАВАЧЪТ не дължи 
обезщетение за забавата.  

(4) В случай че в хипотезата на предходната алинея не се постигне 
споразумение между страните за отлагане на доставката, КУПУВАЧЪТ има право да се 
снабди от друг доставчик, за което ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и 
последният дължи на КУПУВАЧА разликата между по- високата цена на заместващата 
стока и цената определена в чл. 5, ал.2 от настоящия договор, установена със 
съответните счетоводни документи. 

(5) В случай че ПРОДАВАЧЪТ не извърши уведомлението по реда на алинея 1 
и не изпълни точно доставката, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 
стойността на неизпълнената заявка. 

Чл.12. Разходите и риска по транспортирането на СТОКИТЕ са за сметка на 
ПРОДАВАЧА. 

Чл.13. В случай на рекламация за явни недостатъци на СТОКИТЕ ПРОДАВАЧЪТ е 
длъжен в тридневен срок от получаването на рекламацията и изготвянето на приемо-
предавателен протокол, за своя сметка и на свой риск, да достави на място СТОКИТЕ. 

Чл.14. В случай на рекламация за скрити недостъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 
тридневен срок от получаването на рекламацията и изготвянето на приемо- 
предавателен протокол за своя сметка и на свой риск, да замени СТОКИТЕ, които са без 
необходимото качество или да върне на КУПУВАЧА съответната част от заплатената 
цена, заедно с лихвите от деня на плащането. 

VI. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 

Чл.15. Страните се споразумяват СТОКИТЕ да бъдат предадени в състояние 
отговарящо на договореното им предназначение не по-късно от 48 (четиридесет и 
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осем) часа, считано от датата и часа на подаване на писмена заявка по факс или по 
електронен път (e-mail) от страна на КУПУВАЧА. 

Чл.16. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предаде СТОКИТЕ, е 
отдел „Снабдяване”, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1. 

Чл.17. Собствеността и рискът от случайното погиване или повреждане на СТОКИТЕ се 
прехвърлят върху КУПУВАЧА с подписването на приемо-предавателен протокол от 
страните, удостоверяващ тяхното приемане и доставяне на горепосочения адрес. 

Чл.18. Изпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА по Чл. 7 от настоящия договор 
се извършва в присъствието на упълномощени представители на страните по договор, 
като за целта се съставя двустранен протокол. 

VII. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.19. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

1. да предостави по своя преценка писмена заявка за доставка на 
ПРОДАВАЧА, която следва да съдържа наименованието на СТОКАТА, единичната й 
цена и заявеното количество 

2. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 

3. да получи СТОКИТЕ и да ги прегледа. 

VIII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно отстранение  

Чл.20. В случай че СТОКИТЕ са с явни недостатъци - не отговарят на поръчаното 
количество и/или не са комплектовани по начин, който да отговаря на необходимите 
стандарти, установяването им се извършва с приемането на доставката и се отбелязва 
в приемо-предвателен протокол, като по този начин рекламацията се счита предявена 
на ПРОДАВАЧА. 

Чл.21. При скрити недостатъци, изразяващи се в доставяне на СТОКИ, не от 
уговорения вид или при наличие на дефекти, КУПУВАЧЪТ в седемдневен срок от 
установяването им следва писмено да уведоми ПРОДАВАЧА, като поиска СТОКИТЕ, 
които не отговарят на необходимото качество, да бъдат заменени от ПРОДАВАЧА за 
негова сметка и на негов риск, или да бъде върната съответната част от заплатената 
цена, заедно с лихвите от деня на плащането. Правото на избор - да се доставят нови 
СТОКИ или да се върне съответната част от заплатената цена принадлежи на 
КУПУВАЧА. 

Чл.22. Във всяка рекламация се посочват датата на заявката, номерът на договора, 
точното количество на получената СТОКА, основанието за рекламацията и конкретното 
искане на КУПУВАЧА, като ПРОДАВАЧЪТ в петдневен срок от получаване на 
рекламацията следва да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема 
рекламацията или я отхвърля. 

Чл.23. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на СТОКИТЕ и че не му е известно 
към датата на сключване на договора трети лица да имат или да претендират да имат 
права върху същите. 

Чл.24. В случай че бъде съдебно отстранен от СТОКИТЕ, КУПУВАЧЪТ има право да 
получи от ПРОДАВАЧА всички платени суми, ведно с неустойка в размер на 50 
(петдесет) % от стойността на СТОКИТЕ, с включен ДДС. 

IX. Неизпълнение 

Чл.25. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни задълженията 
си по Чл. 7, Чл. 13, Чл. 14, Чл. 20 и Чл. 21 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА 
неустойка в размер на 5 (пет) % от цената по Чл. 4 с включен ДДС за всяко отделно 
неизпълнение. 

Чл.26. За неточно изпълнение на заявка по настоящия договор ще се счита и 
реализирането на някоя от хипотезите, описани в Чл.11. 
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Чл.27. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни точно три заявки по отношение на 
определена позиция, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора за тази позиция с 
писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

Чл.28. В случай на неизпълнение на някое от задълженията, произтичащи от този 
договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на законната 
лихва на ден върху стойността на неизпълненото в уговорените срокове задължение, 
както и обезщетение за пропуснатите ползи и причинените вреди в резултат на 
забавата или неизпълнението. 

Чл.29. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна 
виновно не изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена 
да го изпълни в разумен срок. предсрочно при виновно неизпълнение от страна на 
ПРОДАВАЧА на 2 (две) поредни заявки на КУПУВАЧА 

Чл.30. В случай че изправният КУПУВАЧ е купил заместваща СТОКА след разваляне на 
договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата между по-високата 
цена на заместващата СТОКА и цената по Чл. 4 от настоящия договор. 

 

X. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.31. Страна по този Договор не дължи на насрещната неустойки или други 
обезщетения, ако забавянето на изпълнението или друго неизпълнение на 
задълженията й по Договора се дължи на непреодолима сила. 

Чл.32. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми 
писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на събитието, 
причинило невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.33. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, 
тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.34. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от 
насрещната страна вреди. 

Чл.35. В случай че изправният КУПУВАЧ е купил заместваща СТОКА след разваляне на 
договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата между по- високата 
цена на заместващата СТОКА и цената по Чл. 4 от настоящия договор. 

XI. Гаранции 

Чл.36. ПРОДАВАЧЪТ гарантира пълната функционална годност на СТОКИТЕ, съгласно 
техническите стандарти за качество и безопасност, както и че доставените СТОКИ са 
нови, неупотребявани и съответстват точно по технически показатели, вид, количество 
и качество на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата и 
договорените условия. 

Чл.37. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор представлява три на сто от 
стойността на договора без ДДС, посочена в Чл. 4. 

Чл.38. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция. 

Чл.39. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Чл.40. В случай, че е представена банкова гаранция, същата следва да бъде със срок 
на валидност най-малко 10 (десет) дни след изтичането на срока, посочен в Чл. 9 от 
настоящия договор. Ако е представена парична сума, същата ще бъде върната на 
ПРОДАВАЧА след последната доставка на СТОКИ и подписване на приемо-
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предавателния протокол, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи 
нейното задържане от КУПУВАЧА.  

Чл.41. КУПУВАЧЪТ не дължи  лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията 
за изпълнение на договора е престояла у КУПУВАЧА в изпълнение на настоящия 
договор. 

Чл.42. КУПУВАЧЪТ има право извънсъдебно да задържи за себе си представената 
гаранция за изпълнение на договора или част от нея, или да претендира плащане на 
съответната сума пред банката, в случай че е представена банкова гаранция, в 
следните случаи: 

1. за компенсиране на КУПУВАЧА за разходи, направени за отстраняването 
на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора; 

2. за компенсиране на претърпени от КУПУВАЧА вреди, нанесени 
вследствие на неизпълнение на задължения на ПРОДАВАЧА, произтичащи от 
настоящия договор; 

3. при удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия договор; 

4. при разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА- в този случай се 
задържа пълния размер на гаранцията. 

XII. Заключителни клаузи 

Чл.43. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните по 
приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се 
отнася за решаване пред компетентния български съд. 

Чл.44. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 

Чл.45. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 
са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. Писмената форма ще се счита за спазена и 
при получаване на съобщение по факс или по електронен път (e mail), като за дата на 
съобщението се смята: датата на предаването: при ръчно предаване на съобщението; 
датата на пощенскотоклеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата; датата 
на приемането- при изпращането по факс; датата на  

Чл.46. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор 
се смятат: 

За ПРОДАВАЧА:     За КУПУВАЧА: 

Гр. Варна     Гр. Варна 

ЗПЗ, ул. "Уста Кольо Фичето" 17  бул. „Христо Смирненски” 1 

Банка Пиреос България   Банка ДСК ЕАД 

IBAN: BG33PIRB80501600169782  IBAN BG41 STSA 9300 0021 8339 55 

BIC: PIRBBGSF     BIC: STSABGSF 

Чл.47. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 

Чл.48. Условията на договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, 
регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните. 

Чл.49. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичането на двугодишния срок от датата на подписването му и с 
изпълнение на всички предвидени задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. При изчерпване на количествата, посочени в Приложение 1 или други 
случаи, описани в Договора. 


