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Приложение№2 
проект 

 
ДОГОВОР 

за отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки 
 

Днес,….................  в гр.Шумен между: 
 
ШУ”ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”-Шумен, със седалище и  адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115, БУЛСТАТ   000934863, ИН по ДДС BG 
000934863, представляван от ректора  проф.д.и.н. Георги Велков Колев  и   Мариана 
Маринова Паскова - ръководител ФСО, наричан по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 
една страна и 

 
…………………………………………………………………………………., със седалище 

и адрес на управление: гр. …………….., ул. ………………, №………,  ЕИК ………………., ИН 
по ДДС…………….., представляван от ……………………………………….,  в качеството му 
на ………………………………....., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна  
 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, с наименование 
„ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ДРЕХИ И ОБУВКИ”, след прилагане 
на реда по Глава двадесет и шест от ЗОП, публикувана  в Регистъра за информация за обяви 
към Агенцията по обществени поръчки под № …………….  / ………..2016 г,  

 
с който страните се договориха за следното:  
 
І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Настоящият договор регламентира условията за отпечатване и доставка на 

ваучери за дрехи и обувки за нуждите на Възложителя, включително в структурните му звена 
в градовете Шумен, Варна и Добрич. 

Чл. 2. (1) Доставката на заявените от структурните звена ваучери за дрехи и обувки  е 
еднократна, като номиналната стойност на индивидуалния комплект е 70.00 лева, включващ:      
2 бр. ваучери х 20 лв. и 3 бр. ваучери х 10.00 лева. 

(2) Стойността  на услугата за отпечатване и доставка на заявените от Възложителя 
ваучери за дрехи и обувки е съгласно ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Отпечатаните и доставени ваучери за дрехи и обувки се приемат в търговските 
обекти, посочени от Изпълнителя в  списъците  за  градовете Шумен, Варна и Добрич в срок 
до 31.07.2017г. 

Чл. 3. Общата прогнозна стойност на договора е ……………...(словом) лева без ДДС, а 
с  20% ДДС е    …………………. …………… лева.   

Чл. 4. Стойността на заявените от структурните звена ваучери за дрехи и обувки е за 
сметка на съответните им бюджетни средства. 

 
ІІ. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 5. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
5.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да направи по факс или по електронен път  заявките 

си  чрез своите структурни звена в градовете Шумен, Варна и Добрич в срок до 15-я ден, 
считано от датата на сключения договор. 

5.2. В заявките на отделните структурни звена да се посочи следната информация: 
а) обща номинална стойност на заявените ваучери за дрехи и обувки; 
б) общ брой на индивидуалните комплекти ваучерите за дрехи и обувки;  
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да направи по банков път  плащането (за 

номиналната стойност на ваучерите за дрехи и обувки и за стойността за отпечатване и 
доставка им) по издадените от Изпълнителя проформа-фактури  в срок до 5 работни дни. 
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5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да приеме отпечатаните и доставени ваучери за дрехи 
и обувки с приемо-предавателен протокол при точно изпълнени заявки. 

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да състави констативни протоколи в случай, че при 
получаването на ваучерите за дрехи и обувки  има несъответствие в количеството на 
заявените и получените ваучери. 

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да получи  заявените ваучери за дрехи и обувки  в 
срок не по-дълъг от 5 дни  след датата на направеното плащане за номиналната стойност на 
заявените ваучери за дрехи и обувки и за стойността на услугата за отпечатването им. 

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да изиска получаването на оригинални фактури за 
направените плащания от структурните му звена. 

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да не приеме доставените ваучери за дрехи и обувки,  
ако те не отговарят на техническата спецификация и/или не са съгласно заявките по чл. 5.2. от 
този договор. 

 

ІІІ. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 6.  Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) работни дни от получаването на 

писмената  заявка за отпечатване на ваучерите за дрехи и обувки  за нуждите на   
структурните  звена  на Възложителя в градовете Шумен, Варна и Добрич,  да изпрати по 
факс, електронна или обикновена поща проформа фактура за номиналната стойност на  броя 
на заявените  ваучери за дрехи и обувки и услугата по отпечатване и доставката им. 

 6.2. В срок до ………….дни (посочен в офертата на Изпълнителя, но не по-дълъг от 5 календарни 
дни), считано от направеното плащане за номиналната стойност на заявените ваучери за дрехи 
и обувки  и за стойността на услугата за отпечатването и доставката им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е 
длъжен  да ги отпечата  и  достави  на съответните заявители -  структурните звена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в градовете  Шумен,  Варна и  Добрич до  адресите им както следва:  
 гр. Шумен, ул. „Университетска” №115, ШУ”Епископ К.Преславски” 
 гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1, ШУ-ДИКПО-Варна 
 гр. Добрич, ЖК „Добротица” №12, Колеж-Добрич. 

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да изпълни заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
уговорения по чл. 6.2 срок, като всеки от заявените индивидуални комплекти с обща 
номинална стойност 70.00 лева, съдържа    ваучери за дрехи и обувки с номинални стойности, 
както следва, в т.ч. 2 бр. по 20,00 лева и 3 бр. по 10,00 лева. 

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да състави приемо-предавателен протокол, който да 
съпровожда  доставката на заявените ваучери за дрехи и обувки, както и да издаде оригинални 
фактури за направените плащания. 

6.5. (1) При констатирано несъответствие между заявени и доставени ваучери за дрехи 
и обувки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен на мястото на доставка  
да изпрати свой представител, който да подпише констативен протокол за установеното 
несъответствие. 

     (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен,  ако е установена липса  на част от заявените  
комплекти с ваучери за дрехи и обувки в срок до 3 работни дни  за своя сметка да  ги достави 
или да  възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  част от стойността на  авансово преведените суми, 
пропорционална на номиналната стойност на липсващите комплекти и/или единични бройки 
ваучери и стойността за услугата по отпечатването им. 

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да отпечата бланките на ваучерите за дрехи и обувки 
в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  а именно:  
 -Да имат бар код  и сериен номер за идентификация  и проследяване на ваучера. 
 -Да имат не по-малко от 4 способа за защита против фалшифициране, включително и 
UV- защита. 
 -Да имат надпис с наименованието  и   ЕИК на  фирмата,  издала  този ваучер. 
 -Да е посочена номиналната стойност на ваучера (10.00 и 20.00 лв.). 
 -Да имат посочен срок на валидност  на ваучера  в търговските обекти (не по-кратък от 
31.07.2017г.). 
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 -Да имат надпис, че ваучера се отнася за дрехи и обувки. 
6.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да осигури приемането на доставените от него  

ваучери за дрехи и обувки в посочените от него търговски обекти в срок  не по-кратък от  
31.07.2017г. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи пълната отговорност  съгласно българското 
законодателство в случай, че посочените от него търговски обекти  не приемат доставените на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ваучери за дрехи и обувки в посочения по-горе срок.  

6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да урежда своевременно отношенията си с 
посочените от него търговски обекти във връзка с отчетността  и осребряването  на приетите 
ваучери за дрехи и обувки.  

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право на свой риск и отговорност  да достави заявените 
ваучери за дрехи и обувки до адресите на структурните звена  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
куриерски служби или по пощата.  

6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да не отпечата заявените ваучери за дрехи и обувки  
от съответното структурно звено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в случай, че не е извършено плащането 
по чл. 7.1. от този договор. 

  
ІV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
7.1. Да заплати по банков път въз основа на проформа фактура, издадена от   

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а) номиналната стойност  на заявените ваучери за  дрехи и обувки от отделните 

структурни звена в градовете Шумен, Варна и Добрич; 
       б) стойността на услугата без ДДС за отпечатване на бланките за ваучерите за 
дрехи и обувки, която е в размер на   ......% (..... процента) от номиналната  стойност  на 
съответната заявка, посочена в ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Върху тази 
стойност се начислява и 20 % ДДС.   
 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава: 
      а) Да издаде проформа фактури за плащане по банков път на заявените от 
структурните звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (за тяхна сметка)  ваучери за дрехи и обувки, в т.ч. за 
плащанията по чл.7.1.  въз основа на направените и  приетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки. 
      б) да издаде оригинални фактури на съответните структурни звена за направените 
плащания по  чл.7.1. след направената  доставка на  място на заявените ваучери за дрехи и 
обувки от отделните структурни звена. 

 
V.  СРОК НА ДЕЙСТВИЕ. УСЛОВИЯ ЗА  ПРЕКРАТЯВАНЕ.   
Чл. 8. Срокът за изпълнение на отпечатаните и доставените по този договор ваучери за 

дрехи и обувки  е 60 дни след датата на неговото сключване. 
Чл. 9. (1) Двете страни са обвързани с този договор до изтичане на уговорения срок  по 

чл. 2, ал.3 от този договор,  а именно  31.07.2017 г. 
         (2) В случай, че в посочения срок по ал.1 търговските обекти от списъците на 

Изпълнителя откажат да приемат издадените ваучери за дрехи и обувки, Възложителят ще ги 
върне на Изпълнителя с подробен Опис за техния сериен номер,  номинална стойност и 
обектите, които не ги приемат, а Изпълнителят е длъжен в 10 дневен срок от получаване на 
Описа да възстанови авансово преведените суми за номиналната стойност и стойността за 
отпечатването на върнатите ваучери за дрехи и обувки. 

Чл. 10. Договорът се счита за прекратен с изтичане на уговорените срокове по чл. 8 и 
чл. 9. 

Чл. 11. Всяка от страните може да прекрати този договор предсрочно в случай на 
неизпълнение на поетите по него задължения, като изправната страна отправи до 
неизправната страна 10 (десет)-дневно писмено предизвестие. 

Чл. 12. При предсрочно прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, предявени 
по съответния законов ред, както и възстановяване в пълен размер на   авансово преведените 
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суми  във връзка с доставени, но неизразходвани  ваучери за дрехи и обувки от съответното 
структурно звено. 

 
VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Чл. 13. С информацията, предоставена на страните или техните представители през 

срока на действие на настоящия договор  или след неговото изтичане или прекратяване, ще се 
борави добросъвестно, като и двете страни ще се въздържат да извършват дейности, които 
могат да накърнят или увредят тяхната репутация и интереси. 
 

VІІ. ЮРИСДИКЦИЯ 
Чл.14. Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, 

ще се уреждат чрез преговори между страните и по споразумение. 
Чл.15. В случай,  че спорът между страните не може да се разреши по споразумение, 

спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд по реда на ГПК. 
Чл.16. Приложими към настоящия договор са разпоредбите на българското 

законодателство. 
 
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 17. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са 

депозирани при Възложителя и Изпълнителя, или писмено с обратна разписка при 
изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните 
упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия 
договор: 

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ– АДРЕС: гр. Шумен,, ул. „Университетска” № 115, тел: 054 
830350; факс: 054 830371 

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ–адрес: ………………………….., факс:...........,   
Чл. 18. При промяна на адреса за кореспонденция,  всяка от страните е длъжна да 

уведоми писмено другата, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени.  
Чл. 19. За неуредените в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото българско законодателство. 
Чл. 20.  Неразделна част от настоящия договор са: 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя; 
- Ценово предложение от офертата на Изпълнителя;  
- Списъците на търговските обекти в градовете Шумен, Варна и Добрич, в които ще се 

приемат доставените ваучери за дрехи и обувки. 
 

Настоящият договор се състави на български език и се  подписа в два еднообразни 
екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ШУ”Епископ К.Преславски”    ……………………..     

РЕКТОР : ……………………….      УПРАВИТЕЛ: ………………… 

                    (проф. д.и.н. Г.Колев )     (пълномощник)    

 

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: ………………… 

    ( М. Паскова) . 
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