
ДОГОВОР 

№ 

Днес, ..2016 г. в гр.София между: 

„БДЖ - Товарни превози" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1080, 
община Столична, р-н „Средец", ул. „Иван Вазов" № 3, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК: 175403856, ИН по ЗДДС: BG175403856, представлявано от 
ииж. Любомир Илиев - Управител, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 

И 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" (Мастер франчайзер за Република България на "Office 1 
Superstores International" Inc., САЩ), със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1784, 
район „Младост", бул. „Цариградско шосе" № 139, per. По ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, 
с Е Ж 000885099, ИН по ЗДДС: BG 000885099, представлявано от Елка Николова Каменова-
Цанкова, с ЕГН "" л.к. № и^ ___ . и з д . на . от МВР тт>; , в 
качеството си на Председател на Кооперацията, 0) й ftUXJUH) ^ 'ъл. А 33/ 

определена за Изпълнител, след проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а" 
от ЗОП, с публична покана № 9049656/15.01.2016г,, (уникален номер на публичната покана 
в РОП на АОП) и утвърден от Възложителя Протокол №2/23.02.2016 г. от работата на 
длъжностните лица, назначени със Заповед № 49/27.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ -
Товарни превози" ЕООД", наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящият договор на основание чл. 101 е, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии, хартиени изделия и канцеларски 
материали за нуяедите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период". 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1). Изпълнителят се задължава да достави заявените от Възложителя хартии, 

хартиени изделия и канцеларски материали с качество, търговска и транспортна опаковка и 
количества, посочени в Спецификацията, Техническите изисквания и Техническото 
предложение, съответно Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 (представля-
ващи съответно Приложение № В, Приложение № Б и образец-Приложение № 3 към 
публичната покана), неразделна част от договора, а Възложителят да ги получи и заплати при 
посочените в настоящия договор условия, 

(2). Възложителят има право, в съответствие с конкретната необходимост, да извършва 
заявки на артикули по вид и количество, които са в съответствие с конкретната му потребност. 

(3). Възложителят по никакъв начин не е обвързан с прогнозните количества артикули, 
посочени в документацията на поръчката. При изпълнение на договора се допуска замяна на 
артикулите, включени в Спецификацията (Приложение № 1 от договора) по видове и 



количества, според потребностите на Възложителя, до достигане общата стойност на 
договора. 

(4). При изчерпване количество на договорен артикул, допълнително поръчаните 
количества са на договорената за този артикул цена. 

(5). При необходимост от доставка на артикули, невключени в Спецификацията 
(Приложение № 1 от договора), Възложителят ползва 5 % /пет процента/ намаление от 
каталожната стойност на артикула в актуалния каталог, предоставен от Изпълнителя, като 
общата стойност на договора остава непроменена. 

П. ПЕНА 
Чл.2.(1). Единичните цени на артикулите за всяка една позиция са по ценова листа, 

приложение към Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 4 (представляващо 
образец-Приложение № 4 към публичната покана), неразделна част от договора и са валидни 
за срока на действие на договора. 

(2). Общата стойност на договора възлиза на 50496,82 лева /петдесет хиляди 
четиристотин деветдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ без включен ДДС или 
60596,18 лева /шестдесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и осемнадесет 
стотинки/ с включен ДДС. 

(3). Единичните цени, посочени в Ценовото предложение /Приложение № 2, 
неразделна част от договора/, са без ДДС, твърдо определени и не подлежат на промяна по 
време на изпълнение на договора. 

(4). Цената включва всички разходи, необходими на Изпълнителя за извършване на 
доставката, включително: опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито, до следните 
адреси на Възложителя: 

• БДЖ - Товарни превози" ЕООД - Централно управление /ЦУ/ - гр. София, 
ул. "Иван Вазов" № 3; 

• "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - Централно управление /ЦУ/ - гр. София, 
бул. "Мария Луиза" № 114А; 

• ПТП София - гр. София, ул."Майчина слава" Jsfc 2 ~ Вагонно депо; 
• ПТП Пловдив - гр. Пловдив, гара Филипово; 
• ПТП Горна Оряховица - гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител" № 97. 
(5), Цената е платима за всяка отделна изпълнена доставка, съобразно заявката на 

Възложителя и реално доставеното количество и вид артикули. 

III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3.(1). Плащането се извършва в лева по банков път в срок до 25 /двадесет и пет/ 

календарни дни, след извършване на доставката, удостоверено с датата на протокола за 
доставените артикули и представяне на оригинална данъчна фактура 

(2). Всяко плашане ще се извършва по банков път по сметката ня Изпълнителя: 
Банкаг' к - клон гр. • 

IB AN ; ^ й ш х и н ) ш Ccj+tfi&ywt 3V ъ ъ \ 6 
(3). Необходими документи за извършване на плащане: 
- оригинална данъчна фактура, издадена на името на „БДЖ-Товарни превози" 

ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. "Иван Вазов" № 3 с МОЛ - Любомир Симеонов Илиев и 
съдържаща № и предмет на договора. Фактурата се придружава и от копие на заявката за 
поисканите материали; 

- приемо-предавателен протокол за извършена доставка, подписан от упълномощени 
представители на Възложителя и Изпълнителя, който да включва точно описание на 
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позициите, каталожен номер, количество и стойност, съгласно Техническата спецификация. За 
упълномощени представители на Възложителя, с право да подписват приемно-предавателни 
протоколи, се считат длъжностните лица, посочени в Приложение № 5 към този договор. В 
случай, че някое от лицата загуби качеството си на длъжностно лице на Възложителя, 
последният се задължава писмено да уведоми Изпълнителя, като посочи ново лице, което е 
упълномощено да приеме доставката. 

(4). Адрес, на който трябва да се изпращат документите за извършване на плащането: 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, 1080 София, ул "Иван Вазов" № 3, отдел "Счетоводство". 

(5). На плащане подлежат само приетите по количество и качество изделия, 

IV.CPOK И НАЧИН НА ДОСТАВКА 
Чл.4.(1). Срокът на настоящия договор е 1 /една/ година, считано от двустранното му 

подписване или до изчерпване стойността на договора, в зависимост от това, кое 
обстоятелство настъпи първо. 

(2). Доставката на хартии, хартиени изделия и канцеларски ще се извършва на партиди, 
в срок не по-късно от 3 (три) работни дни, след получаване на заявката до всички адреси на 
доставка, посочени в заявката, до изчерпване на стойността по договора. 

(3). Заявката на Възложителя се прави от упълномощено длъжностно лице на 
Възложителя и се изпраща на Изпълнителя по факс или поща. Заявките се подават до пето 
число на месеца, през който трябва да бъде изпълнена заявката. 

(4). Транспортирането се извършва за сметка на Изпълнителя, с организиран от него 
транспорт, съответно до следните адреси на Възложителя: 

• БДЖ - Товарни превози" ЕООД - Централно управление /ЦУ/ - гр. София, 
ул. "Иван Вазов" № 3; 

• "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - Централно управление /ЦУ/ - гр. София, 
бул. "Мария Луиза" № 114А; 

• ПТП София - гр. София, ул."Майчина слава " № 2 - Вагонно депо; 
• ПТП Пловдив - гр. Пловдив, гара Филипово; 
• ПТП Горна Оряховица - гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител" № 97. 
(5). За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол. 
(6). Артикулите при всяка отделна доставка по изпратената писмена заявка, да бъдат 

опаковани по начин, гарантиращ и запазващ целостта им при транспортиране и съхранение, 
без рискове от увреждането им. 

V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ 
Чл.5.(1). Качеството на материалите и консумативите по видове е съгласно 

Техническите изисквания - Приложение № 2 (представляващо Приложение № Б към Публич -
ната покана), неразделна част от договора. 

(2). Гаранционен срок за всички артикули - съгласно посочения в графа "Гаранционен 
срок" от Техническото предложение- Приложение № 3 (представляващо образец- Приложение 
№ 3 към публичната покана), неразделна част от договора, а именно 6/шест/ месеца, считано 
от датата на доставката. 

VI. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл,6.(1). Рекламации за видими дефекти и несъответствия в количеството се правят в 

момента на приемането и се удостоверяват с приемо-предавателен протокол. Неприетите по 
видове и количество артикули, като несъответстващи по условията на настоящия договор, 
Изпълнителят е длъжен да вземе обратно, веднага и за своя сметка. 



(2). Рекламации за качество, скрити дефекти и недостатъци се правят с двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол между представители на страните, или с Акт на 
независима организация за контрол, в рамките на един месец след изтичане на гаранционния 
срок, съгласно чл. 5, ал. 2 от настоящия договор и при положение, че са констатирани в 
рамките на гаранционния срок. 

(3). Рекламираните за качество артикули се подменят с качествени такива в 30- дневен 
срок от предявяване на рекламацията, за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това 
условие от страна на Изпълнителя, некачествените изделия се считат за недоставени и той 
дължи на Възложителя възстановяване на стойността им и санкциите по раздел VIII от 
настоящия договор, 

VII. ГАРАНЦИИ 
Чл.7.(1). Гаранция за изпълнение е в размер на 1514,90 лева /хиляда петстотин и 

четиринадесет лева и деветдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на 
договора без ДДС, учредена или внесена в полза на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, със срок 
на валидност един месец след изпълнение на договора. 

(2). Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция 
в оригинал или парична сума» внесена по банковата сметк-я на Възложителя: „БДЖ - Товарни 
превози" ЕООД - банка 7 _ гр. IB AN: 

,BiC: Затъне на ccmo&chujl or 
(3). Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените 
неустойки и обезщетения. 

(4). При разваляне на договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение на 
задължения на Изпълнителя по договора, Възложителя усвоява сумата от гаранцията за 
изпълнение изцяло, като обезщетение за разваляне на договора. 

(5). Гаранцията или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че 
Изпълнителят е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни 
обстоятелства или представяне на доказателства. 

(6). В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 
несъстоятелност или изпадане в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост или и се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в тридневен срок, 
Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави, в срок от 5 
(пет) работни дни от направеното искане, заместваща гаранция от друга банкова институция. 

VIII. САНКЦИИ 
Чл.8.(1). При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Изпълнителят 

дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден, но не 
повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това 
неизпълнение щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи. Неустойката може да бъде 
удържана от гаранцията за изпълнение по чл.7, ал.1 от договора. 

(2). Изпълнителят се задължава да възмезди Възложителя и за всички обезщетителни 
плащания на неустойки, глоби и други санкционни задължения, които Възложителят е 
направил или е задължен да направи към трети лица или държавата за неизпълнение на свои 
договорни или законови задължения към тях, в което неизпълнение Възложителят е изпаднал, 
поради пълното неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за доставки на артикулите 
по този договор. 

(3). При забава на плащането Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер 
на законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни. 



IX. СПОРОВЕ 
Чл.9.{1). Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде 

разрешавай доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 
постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение. 

(2). В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл.9, ал,1, всички спорове, породени 
от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред, пред 
компетентния български съд. 

X. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.10.(1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени 
представители на Възложителя и Изпълнителя. 

(2). За дата на получаване на съобщението се смята: 
- датата на предаването - при предаване съобщението на ръка; 
- датата, посочена в обратната разписка - при изпращане по пощата; 
- датата на приемането - при изпращане по факс. 
(3). За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

настоящия Договор и предаване на документи се смятат: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД Кооперация „Панда" 
гр. София 1080 гр. София 1784 
ул. "Иван Вазов" № 3 р-н „Младост", 
отдел "Обща администрация" бул. „Цариградско шосе" № 139 

тел.: 02/9766 874 и 02/9766 879 
Телд email: zop@hq.officel.bg 

~ email: 
З&НиХЛ&о М 0С№?>$С?ИШ. ргЪЗлЯ 

(4). При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое 
задължение, всички съобщения изпратени на последния валиден по договора адрес се считат 
за надлежно получени. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.11.(1). Договорът се прекратява: 
• с изтичане срока на договора; 
• при достигане стойността на договора, преди изтичане на срока му; 
• по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
• при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, със 7-

дневно предизвестие от изправната до неизправната страна; 
• по реда на чл. 87 от ЗЗД; 
• по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
(2). Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в 

случаите на чл.43 ал.2 от ЗОП. 
(3). В случай на преобразуване, вливане или сливане на Възложителя или Изпълнителя, 

юридическите лица, техни правоприемници са обвързани със задълженията от клаузите на 
този договор. 

mailto:zop@hq.officel.bg


(4). За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 
законодателство на Република България. 

(5). Настоящият договор с предмет: „Доставка на хартии, хартиени изделия и 
канцеларски материали за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен 
период" се състои от 6 (шест) страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Приложение № 1 -Спецификация; 
2. Приложение Хе 2 - Технически изисквания; 
3. Приложение № 3- Техническо предложение на участника, избран за Изпълнител.; 
4. Приложение № 4- Копие на ценовата оферта на участника, избран за Изпълнител. 
5. Приложение № 5 - Спш&к на длъжностните лица, упълномощени да подписват, приемо-
предавателни протожЬли отбирана на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД. 
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