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Днес..^.■.^.Я.-.^ Q ^ G година в гр. София, между:
В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ : Н А Ц И О Н А Л Е Н Ц ЕН ТЪ Р ПО Н А РК О М А Н И И , със
седалище в гр. София. ул. ..Пиротска” № 117, БУЛСТАТ 831605838, представляван от
д-р Пламен Попов - Директор, от една страна
и
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л : Сепа-инфома ООД, ЕИК 831812018, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5. тел. 02 872 74 96, 0888 41 51
09, e-mail: sepa_infoma@abv.bg,
Идентификационен № по ЗДДС BG831812018,
представлявано от Калин Семерджиев, наричано по-долу от друга страна, се сключи
настоящия договор за следното:

П РЕ Д М Е Т НА ДОГОВОРА
1. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т възлага, а И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я приема да изработи, отпечата и
достави на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я определените по вид, цени и количества материали,
наричани по-нататък в договора “стоки”, съгласно техническото и ценово предложения
по позиция 3 на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я (Приложение 1), неразделна част от договора.
2. И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава да изработи стоките, предмет на настоящия
договор със свои материали и средства.
3. И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава за своя сметка и със свои собствен транспорт да
достави стоките до седалището на В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я .
Ц ЕН И И О БЩ А С ТО Й Н О С Т НА Д О ГО ВО РА
4. В цената на изработката и доставката по договора се включват всички разходи по
извършването им, както и всички дължими данъци и такси.
5. Цената на изработката и доставката е фиксирана и не подлежи на промяна за срока
на действие на договора.
6. Общата стойност на договора възлиза на 1050 /хиляда и петдесет / лв. без ДДС или 1 260
/хиляда двеста и шестдесет/ лв. е включен ДДС, при условие, че са доставени всичките
количества, посочени в офертата, неразделна част от договора.
У С Л О В И Я И Н А Ч И Н НА П ЛА Щ А Н Е
7. Плащането по настоящия договор се извършва от банков път от В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я
на посочената от И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я банкова сметка в срок от 45 дни от датата на
представяне на фактура и приемателно-предавателен протокол, а именно:

Обслужваща банка: ОББ, гр. София
IBAN: BG08UBBS74281010168101
BIC: UBBSBGSF
ПРАВА И ЗА Д Ъ Л Ж ЕН И Я НА В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я
8. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т се задължава да изпрати писмена заявка на e-mail:
sepa_infoma@abv.bg за вида и количеството на необходимите стоки, фигуриращи в
техническото и ценово предложения, неразделна част от договора.
9. В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т има право да бъде информиран във всеки един момент за
изпълнението по договора, относно качеството на стоките и евентуално възникналите
трудности, без с това да пречи на текущата работа на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я .

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
10.1. да приеме изработените и доставени стоки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съответстващи по вид, количество и качество на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като предаването се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от
представителите на страните по договора, придружен с всички изискуеми документи по
т. 7 от договора;
10.2. да заплати извършените доставки на стоки по ред, начин и срок, съгласно т.
7 от договора;
10.3. да приеме заявените количества стоки, доставени в срок и на определеното
място и отговарящи по вид, количество и качество, съгласно предложението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
10.4. да прегледа доставените стоки и да направи възражение за несъответствие
в тяхното количество, вид, годност и цена.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
11.1. при установяване на явни недостатъци и дефекти по доставените стоки, да
уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхното поправяне, без да заплаща за
това или тяхната замяна;
11.2. при установяване на скрити недостатъци на стоките, които не са могли да
бъдат открити при обикновен преглед на стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхното възстановяване или замяна, съгласно
правилата на закона и този договор или да поиска връщане на съответната част от
заплатената цена, заедно с дължимите лихви;
11.3. едностранно да поиска изменение в количествата на доставените отделни
видове стоки, без да се променя единичната доставна цена, съгласно офертата към
договора.
12. Обявените количества стоки не задължават Възложителя да ги изпълни.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработи, отпечата и достави заявените
количества стоки в срок до 5 /пет/ работни дни от предоставяне на бюлетина от страна на
възложителя, като предаде стоките в сградата на Възложителя, на упълномощено от
него лице.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
13.1. да извърши услугата при спазване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
техническото предложение;
13.2. да извърши услугата в съответствие със стандартите, които са относими
към извършената дейност;
13.3. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като го информира за
възникналите проблеми по изпълнението.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави заявените стоки, като осигури транспорта
до местоизпълнението.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоките на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
длъжностно лице, чрез съставяне на предавателно-приемателен протокол, фактура и
приложено към нея копие от получената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или
замени некачествените и негодни стоки.
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
17.1. да получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение;
17.2. да получи съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на
договора.

РЕКЛАМАЦИИ
18. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
некачествено и неточно изпълнение.
19. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
установените дефекти/ несъответствия в 3 /три/ дневен срок от тяхното констатиране.
20. В рекламациите задължително се посочва номера на заявката, вида на изработеното,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 3 /три/
дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ писмено дали приема рекламацията или я отхвърля, като при
това положение задължително се мотивира.
21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията
за своя сметка и риск да отстрани недостатъците.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
22. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,1 % на ден от стойността на неизпълненото в
договорените срокове задължение, но не повече от 5 % от стойността на
неизпълнението, както и обезщетение за претърпени действителни вреди в случаите,
когато те надхвърлят договорената неустойка.
23. При констатирани рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по
т.21 от настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
2 /два/ % от цената на стоките, за които са направени рекламации.
СРОК НА ДОГОВОРА
24. Настоящият договор се сключва за срок до 50 /петдесет/ дни, считано от датата на
предоставяне от страна на Възложителя на материалите за отпечатване.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
25. Настоящият договор се прекратява:
25.1. с изтичане на срока, без предизвестие;
25.2. с изпълнение на задълженията от двете страни;
25.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
25.4. при всякакво неизпълнение на договора, с писмено предизвестие от 7
/седем/ дни, отправено до неизправната страна.
СЪОБЩ ЕНИЯ
26. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и подписано от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
СПОРОВЕ
27. Възникналите спорове между страните се решават с преговори и взаимни отстъпки.
Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и стават неразделна част от
договора.
28. При нерешим чрез преговори спор между страните, същият се отнася за решаване
пред компетентен съд.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
29. Неуредените в този договор въпроси се уреждат от действащото законодателство.

30. Отговорни лица по изпълнение на настоящия договор:
За ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ - Антония Ванчева, тел.: 0879 880 903.
За И ЗПЪЛНИТЕЛЯ - Калин Семерджиев, тел.: 0888 41 51 09
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по
един за всяка от страните. Неразделна част от договора са:
1. Техническо предложение;
2. Ценово предложение

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ъ 1/±:1А1,2^< ■

към Договор № .
(съгласно т.З от предложение за изпълнение на поръчка от 20.10.2016 г . )
Обособена позиция 3: съгласно Покана за участие в обществена поръчка
Техническо задание:
Количество
Формат
Корица
Тяло
Срок за изпълнение

150 бр. на бълг. Език и 100 бр. на англ. Език
297/210 мм.
Мека, 250 г./кв.м., хром.гланц, цв. 4+1
16 стр.оф.хартия, 80 г/кв.м.(12 стр., цв. 1+1, 4 стр., цв. 4+4)
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

стр. 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката
От фирма "Сепа-инфома" ООД, представлявана от Калин Семерджиев, на длъжност управи
тел, с адрес на управление гр. София 1113, бул."Цариградско шосе" 125, бл. 5, тел.: 02 872 7496, e-mail:
sepaJnfoma@abv.bg.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме техническо предложение за изпълнение на обществена
поръчка с предмет "Отпечатване на материали на Национален фокусен център за наркотици и
наркомании" по:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
•
*
*
•

количество:
формат:
корица:
тяло:
срок на изпълнение:

150 бр.
155/225 мм.
мека, 250 г/ кв.м., хром. гланц, цв. 4+1
150 стр., офс. хартия, 80 г/ кв.м., цв. 1+1
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
•
•
•
•
•

количество:
формат:
корица:
тяло:
срок на изпълнение:

150 бр.
155/225 мм.
мека, 250 г/ кв.м., хром. гланц, цв. 4+1
150 стр., офс. хартия, 80 г/ кв.м., цв. 1+1
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
•
•
•

количество:
формат:
корица:
тяло:

•

срок на изпълнение:

150 бр. на бълг. език и 100 бр. на англ. език
297/210 мм.
мека, 250 г/ кв.м., хром. гланц, цв. 4+1
16 стр. офс. хартия, 80 г/ кв.м. (12 стр., цв. 1+ 1,
4 стр., цв. 4+4)
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
■
•
•
•

количество:
формат:
тяло:
срок на изпълнение:

500 бр.
297/210 мм.
вестник, хартия, 45 г/ кв.м., 4 стр., цв. 1+1
2 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
•
•
•
•

количество:
формат:
тяло:
срок на изпълнение:

ЮОбр.
297/210 мм.
вестник, хартия, 45 г/ кв.м., 8 стр., цв. 1+1, тел. шиене
2 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ б съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:
•
•
•

количество:
формат:
тяло:
срок на изпълнение:

2 брошури по 150 бр.
297/210 мм.
8 стр. офс. хартия, 80 г/к в .м ., цв. 4+4 за стр. 1,2,7 и 8;
цв. 1+1 за стр. 3,4,5 и 6; тел. шиене
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Техническо задание:

•

количество:
формат:
тяло:
срок на изпълнение:

19140 бр. анк. карти -12 вида разпределени по списък
.297/210 мм.
12 стр., офс. хартия, 80 г/ кв.м., цв. 1+1
5 раб. дни след предоставяне на файл от възложителя

с т р .10

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
От фирма "Сепа-инфома" ООД, представлявана от Калин Семерджиев, на длъжност управи
тел, с адрес на управление гр. София 1113, бул."Цариградско шосе" 125, бл. 5, тел.: 02 872 7496, e-mail:
sepa_infoma@abv.bg.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена
поръчка с предмет "Отпечатване на материали на Национален фокусен център за наркотици и
наркомании" по:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 1060,00 (хиляда и шестдесет) лв. без ДДС или 1272
лв. (хиляда двеста седемдесет и два лв.) лв. с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 1060,00 (хиляда и шестдесет) лв. без ДДС или 1272
лв. (хиляда двеста седемдесет и два лв.) лв. с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 1050,00 (хиляда и петдесет) лв. без ДДС или 1260
лв. (хиляда двеста и шестдесет лв.) с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 52,00 (петдесет и два) лв. без ДДС или 62,40 лв.
•шестдесет и два лв. и четиридесет стотинки) с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 86,00 (осемдесет и шест лв.) лв. без ДДС или 103,20
лв. (сто и три лв. и двадесет стотинки) с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 680,00 (шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС или
816,00 (осемстотин и шестнадесет) лв. с включен ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 съгл. поканата за участие в обществената поръчка
Крайна цена за изпълнение на поръчката е 4210,80 лв. (четири хиляди двеста и десет лв. и
осемдесет ст.) без ДДС или 5052,96 лв. (пет хиляди петдесет идва лв. и деветдесет и шестст.) с включен

ДДС.
Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и не
подлежат на увеличение.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от поканата за
участие в обществената поръчка.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор
по приложения образец. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с
офертата до изтичане срока на договора.
'

