
   

ДОГОВОР 
за доставка на консумативи за принтери за нуждите  

на МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от три години 
 
Днес, 27.02.2015 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ „Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо 
Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано от 
Проф. д-р Жанета Георгиева- Изпълнителен директор, чрез Марта Дракова – Директор ИД, 
упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., наричано по-
долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и   
„ АТС - България” ООД, гр. София, п.к. 1000 със седалище и адрес на управление: ул. „ Димитър 
Моллов” 16, тел. (02) 975 20 73,факс: (02) 975 22 85, e-mail: order@atsbulgaria.com, ЕИК 130332479, 
представлявано заедно и поотделно от Георги Александров и Александър Георгиев в качеството им 
на Управители, наричано за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ” се сключи настоящия договор за 
следното: 

I. Предмет 

Чл.1. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли правото на собственост върху консумативи, 
необходими за зареждане и рециклиране на тонер касети на принтери, които периодично, на свой 
риск, след получаване на писмена заявка ще доставя, както и ще извършва действията по зареждане и 
рециклиране, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията 
указани по-долу в настоящия договор. 

(2) Наименованието и техническите характеристики на всеки вид влаган консуматив по 
модел на принтер или модел на консуматив, максималният брой зареждания и рециклирания на 
тонер касети на година, както и количеството тонер (в гр.) за всяка касета са описани подробно в 
Приложение № 1, представляващо неразделна част към настоящия договор. 

(3) Действията по зареждане и рециклиране на тонер касетите, ведно с доставката на 
необходимите за изпълнението им консумативи, ще бъдат наричани в този договор за краткост 
„УСЛУГИТЕ”. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява за изпълнение различни видове и количества 
УСЛУГИ в рамките на Приложение № 1 към настоящия договор. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да 
възложи за изпълнение всички предвидени в Приложение № 1 УСЛУГИ. 

II. Цена и начин на плащане 

Чл.3. Единичната цена на УСЛУГИТЕ към датата на сключване на настоящия договор е посочена 
в Приложение 1, като изчислена въз основа на тях максималната стойност на договора е 45 600, 82 
(четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева и осемдесет и две стотинки) лева с включени всички 
дължими елементи- мита, такси, ДДС и други, както и всички разходи на ПРОДАВАЧА по 
изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

Чл.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват от КУПУВАЧА в срок от 30 (тридесет) 
дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и оригинална данъчна 
фактура от ПРОДАВАЧА. 

Чл.5. Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от 
страна на КУПУВАЧА, по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: ТБ „Уникредит Булбанк” АД; 
IBAN: BG39UNCR76301019392811, BIC: UNCRBGSF. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми 
КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в 
срок от 3 (три) дни от датата на промяната. 

III. Доставяне на стоката. Преминаване на собствеността и риска 

Чл.6. УСЛУГИТЕ ще се получават срещу оригинална данъчна фактура и двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол в 2 (два) екземпляра, и ще се предоставят на упълномощено от 
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КУПУВАЧА лице. 

Чл.7. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 
КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне, а именно: компютърен център 
на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, намиращ се на първи етаж на високото тяло, в съответния вид, 
количество и качество; и двустранното подписване на приемо- предавателния протокол. 

Чл.8. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния 
получател, съгласно двустранно подписания приемо- предавателен протокол. 

IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
1. да изпълнява УСЛУГИТЕ по настоящия договор в срок и по начин, уговорени по-долу 

в настоящия договор; 
2. да извършва зареждане на тонер касетите, включващо: 

2.1. разглобяване; 

2.2. почистване; 

2.3. смазване; 

2.4. обработка на компонентите с химически вещества за удължаване на живота на 
касетата; 

2.5. зареждане с тонер; 

2.6. провеждане на тест за работоспособност; 

2.7. опаковане на заредената тонер касета и доставянето й в еднократна опаковка, 
осигуряваща необходимата защита при транспорт и съхранение; 

3. да извършва рециклиране на тонер касетите, включващо: 

3.1. разглобяване; 

3.2. почистване; 

3.3. смазване; 

3.4. подмяна на оптичен барабан, почистващ нож, дозиращ нож, зареждащ вал; 

3.5. зареждане с тонер; 

3.6. провеждане на тест за работоспособност; 

3.7. опаковане на рециклираната тонер касета и доставянето й в еднократна 
опаковка, осигуряваща необходимата защита при транспорт и съхранение; 

4. да достави стоките, предмет на настоящия договор в срок до 24 (двадесет и четири) 
часа, считано от датата и часа на подаване на заявката от КУПУВАЧА. 

5. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху необходимите за 
зареждането и рециклирането консумативи, съответстващи по качество и брой копия на 
предвиденото в Приложение № 1; 

6. при изпълнение на задълженията си по договора на територията на КУПУВАЧА да 
спазва правилата за вътрешен ред и сигурност и изричните указания на КУПУВАЧА в тази връзка. 

Чл.10. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор, включително при 
транспортирането на заредените/рециклирани тонер касети, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да полага 
грижата на добрия търговец и да предприеме всички мерки за безопасност, съгласно приложимите 
нормативни изисквания. ПРОДАВАЧЪТ носи цялата отговорност в случай на причиняване на вреди 
на трети лица при и по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор. 

Чл.11. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на УСЛУГИТЕ с най-високите 
приложими стандарти. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че извършените УСЛУГИ ще осигурят високо 
качество на печат за целия експлоатационен период на тонер касетите. 

Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ се задължава за своя сметка да отстранява възникналите повреди и 
неизправности в заредена/рециклирана тонер касета, установени в експлоатационния срок, както и 
дефектите на принтерите, получени в резултат от зареждане с некачествен консуматив или поради 
некачествено рециклиране. 

Чл.13. Дефектите ще се отстраняват за сметка на ПРОДАВАЧА, включително чрез доставка и 
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замяна на повредените части с нови такива, в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от 
получаване на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната повреда. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ ще извършва зареждането и рециклирането на тонер касетите в своята 
базата, освен когато естеството на УСЛУГАТА налага същата да бъде изпълнена на място при 
КУПУВАЧА. 

V. Срок на договора. Срок за изпълнение на УСЛУГИТЕ. Прехвърляне на 
собствеността и риска. 

Чл.15. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок 
от 36 (тридесет и шест) месеца.  

(2) В случай че към момента на изтичането на посочения в предходната алинея срок има 
заявени, но все още неизпълнени УСЛУГИ, срокът на договора се продължава до изпълнението им, 
представянето на оригинална данъчна фактура и изтичането на гаранционния срок, посочен в Чл. 11. 

Чл.16. Страните се споразумяват УСЛУГИТЕ да бъдат изпълнявани в срок до 24 (двадесет и 
четири) часа, считано от получаване на писмената заявка. 

Чл.17. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 12 (дванадесет) часа, 
считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да изпълни заявката точно. 

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

17.2. В случай че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок и КУПУВАЧЪТ закупи 
заместваща стока, ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на КУПУВАЧА 
разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената определена по реда на Раздел II от 
настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи; 

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

Чл.18. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки по отношение на определена позиция в 
Приложение 1, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора за тази позиция с писмено уведомление, 
отправено до ПРОДАВАЧА 

Чл.19. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да достави заредените/рециклирани 
тонер касети е компютърният център на КУПУВАЧА, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” 
№ 1 МБАЛ “Света Марина” ЕАД. 

Чл.20. Тонер касетите, заявени за зареждане/рециклиране и/или вече заредените/рециклирани тонер 
касети, се предават на КУПУВАЧА, чрез упълномощено лице, като за целта двустранно се подписва 
приемо- предавателен протокол. ПРОДАВАЧЪТ носи риска от погиването на съответната тонер 
касета за времето, за което му е предадена. 

Чл.21. Собствеността и риска от погиването на използваните при зареждането/ рециклирането 
консумативи, се прехвърля върху КУПУВАЧА от момента, в който същите му са предадени със 
съответния приемо- предавателен протокол. 

Чл.22. ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ уточняват удобно и за двете страни време за получаване на 
тонер касетата. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ е длъжен  
1. да предостави по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена заявка за 

доставка на ПРОДАВАЧА, която следва да съдържа: наименование на консуматива, 
единична цена на консуматива; заявено количество. 

2. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
3. да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА; 

VII. Отговорност за неточно изпълнение и съдебно отстранение. Рекламации 
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Чл.24. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 
(1) Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци); 
(2) Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

Чл.25. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в 7 
(седем) дневен срок от констатирането им. При скрити недостатъци, КУПУВАЧЪТ има право да иска 
от ПРОДАВАЧА да отстрани недостатъците за своя сметка, включително чрез замяна на повредената 
стока с нова такава или да иска намаление на цената или ако ПРОДАВАЧЪТ не изпълни 
гореизложеното– да развали договора, като получи обратно платената цена, заедно с разноските и 
вредите си от сделката. 

Чл.26. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 
такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл, посочен в чл. 7. 

Чл.27. В рекламациите се посочва датата на заявката, точното количество на получените стоки с 
техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на КУПУВАЧА. 

Чл.28. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на 
КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.29. При констатирани недостатъци ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 7 (седем) дневен срок от 
получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя сметка и 
риск 

Чл.30. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на консумативите, които ще бъдат влагани при 
изпълнение на настоящия договор 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.31. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в 
изпълнение на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на 
договора, с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение 

Чл.32. При забава или неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл. 9, чл. 
10, чл. 11 и чл. 12, чл. 13, чл. Чл. 28 и чл. 29 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА 
неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността на съответната УСЛУГА, съгласно Приложение № 1. 

IX. Форсмажорни обстоятелства 

Чл.33. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 
последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.34. 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.35. 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.36. 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. 

X. Заключителни клаузи 

Чл.37. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че притежава всички необходими разрешения и лицензии за 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор и ще ангажира само такъв персонал, който е 
специално обучен и подходящ за извършване на конкретните дейности. 

Чл.38. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 
изпълнява свое задължение по него след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е 
предоставен обективен и достатъчен срок за изпълнение на съответното задължение. 

Чл.39. 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. 


