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ДОГОВОР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГ №23 "ИГЛИКА"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД

Д О Г О В О Р

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на нова 

сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а,

по плана на кв.Виница,гр.Варна"

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ДГ №23 „Иглика", представляван от Марчела Петрова -  Директор, 

със седалище и адрес на управление: гр.Варна, кв. Виница, ул.Лазур №2,

ЕИ К:000081116, наричан за краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, от една страна,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на 

управление: област Ямбол, община Тунджа, с. Кукорево 8673, у л .Т р а ф  Игнатиев" №52 

ЕИК: 128049011, представлявано от Генчо Каназирев, в качеството му на управител, 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки („ЗОП") и във връзка с обява 

за събиране на оферти № 12/06.02.2019г. в РОП и протокол от работата на комисията 

И зх.№ 21/6.03.2019 г., утвърден от Директора на ДГ №23 „Иглика", 

се сключи настоящ ият договор за следното:

2019г. в гр. Варна между:

и

/
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РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск и 

срещу възнаграждение доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на нова 

сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, 

по плана на кв.Виница,гр.Варна.

(2) Предлаганите от изпълнителя обзавеждане, следва да отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящият 

договор.

Чл.2. (1) Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката при условията на приетите 

от Възложителя техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката на 

Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор за изпълнение.

(2) Доставеното обзавеждане следва да е ново и да отговаря на всички нормативни 

изисквания на БДС и EN.

Чл.З. Изпълнението на дейностите по настоящия договор се осъществява посредством 

възлагателно писмо.

Чл.4. Място на изпълнение на договора -  На територията на Община Варна -  нова 

сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, 

по плана на кв.Виница,гр.Варна

Чл.5. Контролът по изпълнение на договора ще се осъществява от Директора на ДГ №23 

"Иглика", гр.Варна.

II. СРОКОВЕ:

Чл.б. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 12 месеца от датата на 

сключване на договора.

(2) Срок за изпълнение на доставката -  Доставката ще бъде извършена в срок до 45 

(четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на 

Възлагателно писмо, изготвено от Възложителя, съгласно Техническото предложение на 

Изпълнителя, съставляващ о неразделна част от настоящия договор.

(3) Гаранционният срок на артикулите започва да тече от момента на подписване на 

приемо-предавателен протокол и ф актура:

№ Описание на обзавеждането Мярка
Гаранционен 
срок месеци

1

Доставка и монтаж на мебели за съхранение 
на облекла, шапки и обувки /съгласно арх. 
спецификация Поз.01/ бр 24 месеца
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2

Доставка и монтаж на детска пейка /съгласно 
арх. спецификация Поз.02/ бр 24 месеца

3

Доставка и монтаж на възглавница за сядане 
за пейка /съгласно арх. спецификация Поз.02/ бр 24 месеца

4

Доставка и монтаж на детски комплект маса с 
два стола /съгласно арх. спецификация Поз.04/ бр 24 месеца

5

Доставка и монтаж на детска кошара 
/съгласно арх. спецификация Поз.06/ бр 24 месеца

6

Доставка и монтаж на модул 1 /съгласно арх. 
спецификация Поз.07/ бр 24 месеца

7

Доставка и монтаж на модул 2 /съгласно арх. 
спецификация Поз.07/ бр 24 месеца

8

Доставка и монтаж на приставка с вратичка 
/съгласно арх. спецификация Поз.07/ бр 24 месеца

9

Доставка и монтаж на приставка с две 
чекмеджета /съгласно арх. спецификация 
Поз.07/ бр 24 месеца

10

Доставка на полиестерна кутия /съгласно арх. 
спецификация Поз.07/ бр 24 месеца

11

Доставка и монтаж на детско легло, 
двуетажно, изтеглящо се /съгласно арх. 
спецификация Поз.08/ бр 24 месеца

12

Доставка и монтаж на бюро 150/80см и 
помощно шкафче /съгласно арх. спецификация 
Поз.09/ бр 24 месеца

13

Доставка и монтаж на стол /съгласно арх. 
спецификация Поз.11/ бр 24 месеца

14

Доставка и монтаж кухненско обзавеждане 
/съгласно арх. спецификация Поз.13/ бр 24 месеца

15
Доставка и монтаж кухненско обзавеждане 
/съгласно арх. спецификация Поз.14/ бр 24 месеца

16
Доставка кушетка за лекарски прегледи 
/съгласно арх. спецификация Поз.15/ бр 24 месеца

17

Доставка и монтаж на шкаф за съхранение 
/съгласно арх. спецификация Поз.16/ бр 24 месеца

18

Доставка и монтаж на шкаф за съхранение 
/съгласно арх. спецификация Поз.17/ бр 24 месеца

19

Доставка и монтаж на мека мебел /съгласно 
арх. спецификация Поз.18/ бр 24 месеца



20

Доставка и монтаж на масичка за кафе 
/съгласно арх. спецификация Поз.19/ бр 24 месеца

21

Доставка и монтаж на болнична кушетка- 
детска /съгласно арх. спецификация Поз.20/ бр 24 месеца

22

Доставка и монтаж на шкаф за 
съхранение/ арх. спецификация Поз.21/ бр 24 месеца

23

Доставка и монтаж на закачалка за кърпа 
/съгласно арх. спецификация Поз.28/ бр 24 месеца

(4) Условия за гаранционно поддържане и начин на уведомяване:

Лице за контакт: ГЕНЧО ГУНЕВ КАНАЗИРЕВ 

Тел. 046/66 79 00 

Факс: 046/66 79 04

Електронна поща: offlce@ cansportbg.com

Адрес: с. Кукорево 8673, обл. Ямбол, общ. Тунджа, ул. „Граф Игнатиев“ №52

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.7. (1) Обща стойност на договора е 58 511,13 лв. (словом: петдесет и осем 

хиляди петстотин и единадесет лева и 0,13 ст.) лева без вкл.ДДС.

(2) Финансирането за изпълнение на договора ще се осъществява от бюджета на ДГ 

№23 „Иглика", гр.Варна за съответната година.

(3) Начин на ценообразуване, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

представляващо неразделна част от настоящия договор:

№
Описание на обзавеждането 

1
Мярка

II
Количество

III

Единична
цена

IV

Обща цена 
V=III*IV

1

Доставка и монтаж на мебели за съхранение 
на облекла, шапки и обувки /съгласно арх. 
спецификация Г1оз.01/ бр 115.00 65,70 лв. 7 555,50 лв.

2

Доставка и монтаж на детска пейка /съгласно 
арх. спецификация Поз.02/ бр 8.00 58,60 лв. 468,80 лв.

3

Доставка и монтаж на възглавница за сядане 
за пейка /съгласно арх. спецификация 
Поз.02/ бр 8.00 22,68 лв. 1 8 1 ,#  лв.

4

Доставка и монтаж на детски комплект маса с 
два стола /съгласно арх. спецификация 
Поз.04/ бр 58.00 ш .
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5

Доставка и монтаж на детска кошара 
/съгласно арх. спецификация Поз.06/ бр 25.00 312,79 лв. 7 819,75 лв.

6

Доставка и монтаж на модул 1 /съгласно арх. 
спецификация Поз.07/ бр 8.00 725,44 лв. 5 803,52 лв.

7

Доставка и монтаж на модул 2 /съгласно арх. 
спецификация Поз.07/ бр 20.00 63,14 лв. 1 262,80 лв.

8

Доставка и монтаж на приставка с вратичка 
/съгласно арх. спецификация Поз.07/ бр 48.00 25,00 лв. 1 200,00 лв.

9

Доставка и монтаж на приставка с две 
чекмеджета /съгласно арх. спецификация 
Поз.07/ бр 16.00 37,50 лв. 600,00 лв.

10

Доставка на полиестерна кутия /съгласно 
арх. спецификация Поз.07/ бр 64.00 7,29 лв. 466,56 лв.

11

Доставка и монтаж на детско легло, 
двуетажно, изтеглящо се /съгласно арх. 
спецификация Поз.08/ бр 45.00 194,99 лв. 8 774,55 лв.

12

Доставка и монтаж на бюро 150/80см и 
помощно шкафче /съгласно арх. 
спецификация Поз.09/ бр 8.00 318,00 лв. 2 544,00 лв.

13

Доставка и монтаж на стол /съгласно арх. 
спецификация Поз.11/ бр 8.00 275,00 лв. 2 200,00 лв.

14

Доставка и монтаж кухненско обзавеждане 
/съгласно арх. спецификация Поз.13/ бр 4.00 1473,43 лв. 5 893,72 лв.

15
Доставка и монтаж кухненско обзавеждане 
/съгласно арх. спецификация Поз.14/ бр 4.00 1 139,20 лв. 4 556,80 лв.

16
Доставка кушетка за лекарски прегледи 
/съгласно арх. спецификация Поз.15/ бр 1.00 232,96 лв. 232,96 лв.

17

Доставка и монтаж на шкаф за съхранение 
/съгласно арх. спецификация Поз.16/ бр 2.00 603,25 лв. 1 206,50 лв.

18

Доставка и монтаж на шкаф за съхранение 
/съгласно арх. спецификация Поз.17/ бр 1.00 158,14 лв. 158,14 лв.

19

Доставка и монтаж на мека мебел /съгласно 
арх. спецификация Поз.18/ бр 1.00 1250,00 лв. 1 250,00 лв.

20

Доставка и монтаж на масичка за кафе 
/съгласно арх. спецификация Поз.19/ бр 1.00 195,44 лв. 195,44 лв.

21

Доставка и монтаж на болнична кушетка- 
детска /съгласно арх. спецификация Поз.20/ бр 1.00 30£,'30 лв. \ и306,30 лв.



22

Доставка и монтаж на шкаф за 
съхранение/ арх. спецификация Поз.21/ бр 1.00 546,85 лв. 546,85 лв.

23

Доставка и монтаж на закачалка за кърпа 
/съгласно арх. спецификация Поз.28/ бр 115.00 5,00 лв. 575,00 лв.

(4) Предложените цени са окончателни и вклю чват всички разходи, свързани с 

изпълнението на поръчката, включително доставката и монтажа франко мястото за 

изпълнение.

Ч л .8 . Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката въз основа на: 

двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за извършената доставка, 

удостоверяващи вида, количеството, както и състоянието на доставяните артикули в 

момента на приемането и оригинална ф актура, надлежно изготвена в съответствие със 

Закона за счетоводството и ЗДДС.

Чл.9. (1) Начин на плащане: Заплащането ще се извършва по банков път, като 

Възложителят заплаща стойността на действително извършените дейности от 

Изпълнителя по предложените твърдо договорени единични цени изброени в ценовото 

предложение на Изпълнителя и представена ф актура оригинал от Изпълнителя, 

придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и всички необходими 

сертификати и гаранционни карти.

(2 ) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: Уникредит Булбанк 

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 82 UNCR 7527 1044 5384 17

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Ч л .1 0 . ( 1 )  Възложителят има право:

1. да изисква от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения.

2. във всеки момент от изпълнението на договора да предизвика проверка чрез 

контролните органи в момента на доставката, както и след това, относно качеството, 

количеството и техническите параметри на доставените артикули.

(2 )  Възложителят има право, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за 

доставката предмет на настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 

количество спортни артикули както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, 

докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора. /

Чл.11^:^>|^ож ителят се задължава:



1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

2. да приеме от Изпълнителя доставените съобразно условията на договора артикули, 

чрез подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ вида, количеството, 

както и състоянието на доставяните артикули в момента на приемането им.

3. да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка при 

условия съгласно настоящия договор.

Чл.12. (1) Възложителят не носи отговорност за повреди, причинени по време на 

транспортирането и предаването на стоките, предмет на настоящия договор. Рискът от 

погиване или повреждане на стоките, предмет на договора, се носи от Изпълнителя до 

момента на предаване на същите на Възложителя.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията, на които трябва да отговаря обзавеждането, посочено в техническите 

спецификации или не представи изискуемите документи относно обзавеждането, да 

откаже приемането на обзавеждането, както и да откаже да заплати съответното 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно 

договора.

Чл.13. Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора чрез Директора на 

ДГ №23 „И глика",гр.Варна, като:

- следи изчерпването на финансовия ресурс по чл. 7 от настоящия договор;

- следи за спазването на сроковете по чл.6 от настоящия договор;

- възлага изпълнението на дейностите чрез възлагателни писма;

-упраж нява контрол относно изпълнението на договора и относно задълженията на 

изпълнителя по договора;

-следи издадената фактура от Изпълнителя да е подробна и изготвена съгласно 

Ценовото предложение на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.14. Изпълнителят има право:

1. да изисква приемане на доставката чрез определено от Възложителя лице.

2. да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка при



1. Да достави на Възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявените от него 

артикули, с уговореното качество и с технически характеристики, описани в Техническата 

спецификация неразделна част от настоящия договор.

2. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на доставените артикули или да ги 

заменя в срок до 24 часа от момента на уведомяването, с годни такива. В този случай 

доставената некачествена стока е за сметка на Изпълнителя.

3. При поискване от страна на Възложителя да представя документ, удостоверяващ 

произхода и качеството на артикулите.

4. Да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

5. да монтира и въведе в експлоатация доставеното обзавеждане;

6.да осигури гаранционно обслужване на обзавеждането;

7.да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и 

незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, 

които изискват решение от негова страна;

8.да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора 

и за мерките, предприети за тяхното решаване;

9.да осигури подходяща опаковка на обзавеждането, каквато е необходима за 

предотвратяване от повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, 

разтоварване и съхранение.

Ю .да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по 

изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: 

гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо 

описание и всички други документи, необходими за правилната експлоатация на 

обзавеждането, придружени с превод на български език.

(3) Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички 

документи по предходната алинея.

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от 

дължимото по договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на обзавеждането и за годността му 

за употреба за срока, посочен в чл. б, ал. 3.

(б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване за безвъзмездно, 

отстраняване на всички гаранционни повреди и отклонения от изискванията за качество;

които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционея c p q ^
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(2) При наличие на подизпълнители по договора:

1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител.

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 

ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор и на Изпълнителя.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл.16. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 

откриването им.

Чл.17. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока в присъствието на 

представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

РАЗДЕЛ VII. САНКЦИИ 

Чл.18. (1) При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 

Изпълнителят заплаща на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка, в размер от 30%  (тридесет 

процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение -  30%  от неизпълнената 

част.

(2) При забава от страна на Изпълнителя в срока по чл.б, ал.2 от договора, същият 

дължи неустойка в размер на 0,5 %  от стойността на забавената доставка за всеки 

просрочен ден, но не повече от 30 %  от стойността по договора.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.19. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;

3. ако изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност;

4. при прекратяване с ликвидация на юридическото лице-изпълнител;

5. при изчерпване на финансовите средства посочени в чл.б от настоящи 

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на о;



възникнали след склю чването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл.20. Възложителят има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие:

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този посочен в офертата му.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

този договор.

Чл.22. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 

писмена форма за действителност.

Чл.23. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при 

непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.24. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България.

Чл.25. Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни 

екземпляра.

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Техническа спецификация;

Приложение 2 -  Техническо предложение, като част от предложението за
изпълнението на поръчката;

Приложение 3 - Ценово предложение

П О Д П И С И :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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