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ДОГОВОР
за абонаментно поддържане и ремонт на енстема за цветен дигитален печат
CANON IR C7260I

П&-0Д.' Щ-Ъг
Лнес/1^..‘.?А........... 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.ректора по „ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-90/30.01.2017г. за резултатите
от оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З,
т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП между:
1.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес
на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис Г №77, идентификационен номер
по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619,
представляван на основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед № РД 141478/01.06.2016г. от проф. д-р Стоян, Андреев Стоянов - Зам.-ректор по „ФМБ” и
Анета Николаева Великова - Главен счетоводител, от една страна, наричан по-нататък
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
2.
„КАНТЕК“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1619,
район Витоша, ул.“Никола Петков“ №81, идентификационен номер по БУЛСТАТ
131179591, идентификационен номер по ДДС BG131179591, IBAN BG16 RZBB 9155
1068 0174 11, BIC RZBBBGSF при ТБ „Райфайзенбанк България“ АД, представлявано
от Милчо Иванов Боров - Управител, от друга страна, наричан по-нататък
“ИЗПЪЛНИТЕЛ” , се сключи настоящият договор за следното:
1.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане на месечна такса дейностите, включени в обществената поръчка с предмет
’’Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR
С72601“, съгласно ценовите параметри и предложението за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
2.
ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Общата цена на настоящия договора е до 34 000.00лв. /тридесет и четири
хиляди лева/ без включен ДДС. Единичните цени са посочени в ценовите параметри на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежат на изменение за срока на договора.
Чл.З. Изпълнението на договор се заплаща, както следва:
1.
заплащането се извършва на база месечна такса;
2.
месечната такса се формира на базата на направени копия/разпечатки за
месечен период т.е. сумата за направени копия /разпечатки за всеки месечен период се
получава, като от показанията на броячите в края на периода се извадят показанията на
броячите в началото яа периода и разликата се умножава по съответната цена за копие;
3.
месечната такса осигурява цялостна поддръжка на оборудването и
включва: доставка и смяна на всички консумативи, доставка и подмяна на дефектни /|'
и/или износени елементи на машината, вс^чм^ допълнителни ремонтни дейности от [;(.•

страна на сервизния инженер, транспортни разходи, такса за посещение, ежемесечна
профилактика;
4.
месечната такса не осигурява доставка на хартия и телбод;
5.
срокът на реакция е до 1 час от подаване на заявката писмено, по
телефон или по електронна поща, в рамките на работното време на Възложителя - от
8,00 до 16,30ч.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява плащането на дължимата сума от
предходния месец по банков път, след подписване на ежемесечен двустранен приемопредавателен протокол за поддръжка и ремонт и издаване на фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
да иска приемане на изпълнената услуга при условията и сроковете,
определени в настоящия договор;
2.
да получи уговореното възнаграждение за извършената услуга в размера
и по реда, определени в настоящия договор.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да осигури абонаментно обслужване и сервиз на оборудването;
2.
да извършва качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на
техниката в съответствие с действащите стандарти;
3.
да отстранява възникналите при нормалната експлоатация повреди;
4.
да отстрани всички повреди и отклонения от изискванията за качество.
5.
При възникване на неизправност, която не може да се отстрани на място
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да предостави временно оборотна техника със същите
параметри. При невъзможност да бъде осигурена такава техника, услугата да бъде
извършена в копирен център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при същите с настоящия договор
условия.
4.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в уговорените срокове
и съобразно условията на настоящия договор.
2.
да осигурява редовни месечни справки за броячите.
3.
да осъществи достъп до оборудването по всяко време в рамките на
работното време.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.
да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;
2.
да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без
отклонение от договореното и без недостатъци;
3.
в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предприеме действия по отстраняване
на повредите или замяна на дефектиралата консумативи и части в срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да отстрани повредата за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички
разходи по поправката или замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от следващото плащане, ако не предприеме действия по
прекратяване на настоящия договор.
5.

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца,|/
считано от датата на подписването му или до изчерпване на общата цена по чл.2.
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6.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение в размер на 5% от прогнозната стойност на настоящия договор в размер на
1 700.00лв./хиляда и седемстотин лева/.
(2) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се представя при
подписването му.
(3) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се връща в срок от 5 /пет/
работни дни след коректното му изпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция
за изпълнение на настоящия договор за периода, през който средствата законно са
престояли у него.
Чл. 11. В случай на пълно неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои
гаранцията за изпълнение на настоящия договор като неустойка.
Чл. 12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не извърши услугата, предмет на
договора, Възложителят има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки ден
закъснение, но не повече от 20% общо от цената на забавения сервиз. След достигане
на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора.
Чл. 13. В случай на забава при отстраняване на дефекти в следгаранционния
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 1% за всеки просрочен
ден, но не повече от 20% от цената на дефектиралите материали.
Чл. 14. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ същият дължи обезщетение в
размер на 1% от цената за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % общо.
Чл. 15. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да
задържи плащането на съответна месечна такса.
7.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Настоящият договор люже да бъде прекратен:
1.
с изтичане на срока;
2.
по взаимно съгласие;
3.
при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4.
с изчерпване на общата цена по чл.2.
8.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождават от отговорност
за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи
на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима
сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на
непреодолима сила.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 'засегнаи от непреодолима
сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна
незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл. 19. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се
спира.
Чл. 20. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на договора.

9.
КОНФИДЕН1ШАЛНОСТ
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по казьвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на
договора.
10.

ОБШИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Във връзка с изпълнението на договора, страните се задължават да
спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона За
защита на личните данни.
Чл. 23. Възникнали спорове по настоящия договор се решават чрез преговори за
постигане на споразумение, а когато това е невъзможно - от компетентния съд по
седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на действащото законодателство в Република
България;
Чл. 24. Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на
договора са валидни ако са направени в писмена форма и са връчени лично срещу
подпис, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените
по факс материали се приемат за редовно връчени ако са изпратени на посочения от
адресата номер' На факс и е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането.
Чл. 25. Отговорни лица за изпълнението на договора:
• За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Милчо Боров - Управител - тел. 0700 42 555; факс 02 960
46 06.
• За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инж.Иван Димитров - Ръководител звено "Печатна база"
- g s m 0882 164 850.
Приложения към настоящия договор:
1.
Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 2. Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:........./
(Анета Великова)
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Приложение 11

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният Милчо Иванов Боров
(трите имена)
данни по документ за самоличност:
лична карта № 645458137, издадена на 02.10.2014 г. от МВР, гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място па издаването)
в качеството си на Управител на Кантек ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 131179591,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,
С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри на единична цена
за изображение с формат А4 по обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Абонаментно
поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR С7260Г, при ред за
възлагане събиране на оферти с обява, както следва:
1. За Canon IR C7260i за цветно изображение 0.127 лв. /нула цяло сто двадесет и седем
лева/ без вкл. ДДС;
2. За Canon IR C7260i за черно - бяло изображение 0.050 лв. /нула цяло нула петдесет лева/ без
вкл. ДДС.

Сбор на единичните цени за отпечатване на изображение с формат А4 - 0.177 лв. /нула цяло сто
седемдесет и седем лева/ без включен ДДС.

Дата
Име и фамилия
//
Подпис на лицето (и педатщДО^ , ffp |

26.01.2017
Милчо Боров

^Предложението за всеки от показателите трябва да бъде по-голямо от кула и да е реално число. Ако предложен показател е
различен от предходното изискване, то офертата няма да бъда оценявана.
*Цената за едно изображение се предлага в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.
*Предложената цена включва и всички разходи и осигурява цялостна поддръжка на системата, като включва: доставка и смяна
на всички консумативи, доставка й, подмяна на дефектни и/или износени елементи на машината, всички допълнителни
ремонтни дейности от страна на сервизния..инженер, транспортни разходи, такса за посещение, ежемесечна профилактика.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на участник в обществена поръчка с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на
система за цветен дигитален печат CANON IR С72601”, при ред за възлагане събиране на
оферти с обява.

V±r::r

Подписаният Милчо Иванов Боров
(трите имена)

данни по документ за самоличност:
лична карта № 645458137, издадена на 02.10.2014г. от МВР, гр.
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на Кантек ЕООД
(наименование научастниъ
(длъоюност)
ЕИК/БУЛСТАТ: 131179591
4 —

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за
възлагане събиране на оферти с обява с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на
система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I” и след като се запознахме с
условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно
изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация,
ние предлагаме:
1.
Да осигурим извършване на пълно абонаментно обслужване, включващо
поддръжка и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I.
2.
Срок за изпълнение: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
3.
Срокът за реакция (регистрация на повредата) след уведомяване от страна
на Възложителя е до 1 /един/ час в рамките на работното време на Възложителя - 8,0016,30ч.;
4.
Срокът за отстраняване на повредата и доставка на всички консумативи и
консумативни части и тяхната подмяна е до 5 /нет/ работни дни.
5.
При невъзможност за отстраняване на повредата в дефектирало
устройство в рамките на срока ще осигурим оборудване за отпечатване на спрените от
производство книги, учебници и др., със същото качество, като заплащане става при
същите условия и цени, съгласно ценовите ни параметри.
6.
Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията
по договора в размер на 5% от прогнозната стойност на договора в размер на
1 700.00лв. (хиляда и седемстотин лева) лева.
7.
Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата.
8.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената от нас оферта.
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Име и фамилия
Подпис на лицето (и
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Милчо Боров

