
Д О Г О В О Р 

№ ..М /JA££..... 2 0 1 8 г. 
(попълва се от „Юнивъре" ЕООД) 

Днес, 2018 г., в гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, между: 
1. 2. СУ „Акад. Емилиян Станев" със седалище и адрес на управление: гр. София. п.к. 161 8. 
ж.к. Бъкстон, ул. „Ген. Ал. Суворов", № 36, ЕИК по БУЛСТАТ 000674853, представлявано от 
Лилия Михайлова Торньова на длъжност директор, наричано по-долу „Възложител", от 
една страна и 
2. „Юиивърс" ЕООД, в качеството си на изключителен представител за България на 
издателство "Експрес Пъблишинг" , със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, 
община Първомай, област Пловдив, ул. "Кочо Честименски" № 1 А, регистрирано с решение 
№ 3598/12.06.2002 г. на ПОС, вписано в регистъра за търговски дружества по парт. № 37, 
том 15, стр. 148 по фирмено дело № 1706/2002 г„ с ЕИК по БУЛСТАТ № 115749729, 
представлявано от Борислав Недялков Кинов, на длъжност управител, наричано по-долу 
„Изпълнител", се сключи настоящият договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави срещу заплащане на 
Възложителя учебници и учебни тетрадки, описани по заглавия и брой в заявка, която е 
неразделна част от настоящия договор. 

(2) Фактурираните количества следва да съответстват на количествата, посочени от 
Възложителя в заявката. 

Ц Е Н И И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Възложителят дължи на Изпълнителя цена за учебниците и учебните тетрадки 

в размер на 3324,40 лв. / три хиляди триста двадесет и четири лева и четиридесет ст./ с ДДС. 

съгласно приложената заявка. 

(2) Плащането се извършва в петдневен срок след изпълнение на доставката и 

представяне на фактура оригинал. 

(3) Плащането по ал. 2 се извършва по IBAN: BG87UNCR75271058293412 с BIC: 

UNCRBGSF па Изпълнителя при банка У ни кредит Булбанк АД — клон Пъовомай. 

СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Срокът за изпълнение на основната заявка по договора е 10.09.201 8 г. 

Чл. 4. (1) Мястото на изпълнение на заявката е адреса на училището-възложител. 

(2) Транспортът от склада на Изпълнителя до мястото на изпълнение на заявката 

се извършва от Изпълнителя и е за негова сметка. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да достави учебниците и учебните тетрадки, предмет на 

настоящия договор, в съответствие със заявката на Възложителя в уговорените срокове, при 

точно спазване на броя и качеството. 

Чл. 6. Изпълнителят има право при точно изпълнение на задълженията си да получи 

уговореното възнаграждение. 

Чл. 7. Рискът от случайното погиване или повреждане на учебниците и учебните 

тетрадки преминава върху Възложителя от момента на предаването им. 

Чл. 8. Възложителят има право: 

1. да изиска от Изпълнителя да достави учебниците и учебните тетрадки, предмет на 

настоящия договор, без отклонения от договореното. 

2. в случай на необходимост да заяви допълнителна доставка на учебници и учебни 

тетрадки към настоящия договор. 



Чл. 9. След приемане на учебниците и учебните тетрадки, Възложителят е длъжен да 

заплати уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор. 

ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

Чл. 10. Приемането на учебниците и учебните тетрадки се извършва от писмено 
упълномощен представител на Възложителя, който проверява количеството, видимото 
качество и видимите дефекти на доставените учебници и учебни тетрадки. 

Чл. 11. Възложителят има право да уведоми Изпълнителя до 20.10.2018 г. за 
забелязан и отклонения от съдържанието, дефектни коли или други установени скрити 
недостатъци. 

Чл. 12. В случаите по чл. 1 1 Възложителят има право да поиска замяна на негодните 
или с недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания. 

Чл. 13. Ако Изпълнителят по своя вина не осигури част или цялото количество учебници и 

учебни тетрадки в срока по чл. 3, Възложителят има право на неустойка за забава в размер на 0,1% 

за всеки ден закъснение до датата на действителното доставяне върху неосигуреното количество 

учебници и учебни тетрадки. Неустойката се прихваща при плащането по настоящия договор. 

Чл. 14. (1) В случай на забава от страна на Възложителя той дължи неустойка в размер на 

0,1% на ден върху размера на забавеното плащане. 

(2) В случай на неприемане в срок на учебниците и учебните тетрадки от страна на 

Възложителя той дължи неустойка в размер на 3% от стойността на фактурата за всеки ден забава 

на приемането. 

Чл. 15. В случай че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги отстрани в уговорения 

срок. Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1% от цената на изпълненото с 

недостатъци за всеки просрочен ден. 

Чл. 16. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение. 

Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 18. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени 

споразумения между страните. При непостигане на съгласие спорът се решава от съда по реда на 

Неразделна част от настоящия договор е Заявка за закупуване иа учебници и учебни тетрадки 

за учебната 2018-2019 година на издателство Експрес Пъблишинг", представлявано от 

„Юнивъре" ЕООД. 

Договорът - се състави в три еднообразни екземпляра и вл и за в сила от датата на 

ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

п ж . 

подписването му. 

А д р е с з а и з п р а щ а н е : 

гр. Първомай 4270 

община Първомай 

област Пловдив 

ул. "Кочо Честименски" No 1А 

"Юнивъре " ЕООД 

тел.: 0336 6 60 50, 0888 66 27 29 

ИЗПЪЛНИТЕЛ : 

.ЮНИВЪРС" ЕООД . 
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expresspublishingbg@gmail.com 
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