
 

  
       

                                                 Д О Г О В О Р 

                                                 

                                               № 102 / 02.09.2021 г. 

 
 

Днес,02.09.2021г., между: 

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София – 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, бл.-5, ет.2, ЕИК: 

831917453, представлявано от Сергей Миланов Миланов – изпълнителен директор и 

Илияна Бешкова – ръководител „Финансов отдел“, от една страна, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и „ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

„Младост 1“, бл.50, вх.2, ет.1, ап.24, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. 

„Младост 1“, бл.11,, вх. 2, партер, ЕИК: 201370385 представлявано от Венелин Иванов 

Манолов,  от друга страна  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

на основание Рамково споразумение № 87/30.09.2020 г., покана с изх.№ 155 / 03.08.2021 

г., оферта на изпълнителя № 327 от 13.08.2021 г. и Решение № 56/ 18.08.2021 г. на  

изпълнителния директор на “Студентски столове и общежития” ЕАД за определяне на 

изпълнител  за обект клон - гр. Стара Загора, Студентско общежитие №3, се сключи 

настоящият договор за следното:  

 

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и гаранционна 

поддръжка на следните мебели: 

1. Легло с механизъм за повдигане за еднолицев матрак, стъпващ върху луба-

436 броя. 

2. Еднолицев матрак за легло с механизъм – 436 броя. 

3. Гардероб двукрил – 297 броя. 

4. Надстройка за двукрил гардероб – 174 броя. 

5. Работно бюро – 409 броя. 

6. Работен стол – 444 броя. 

7. Стояща закачалка – 194 броя. 

8.  Контейнер на колела 3 чекмеджета, без заключване – 438 броя 

9. Стенен шкаф – етажерка (без врати) -  262 броя. 



10. Стенна закачалка – 130 бр. 

 

1.2 Изпълнителят се задължава да достави мебели, които са в пълно съответствие с 

техническите характеристики, описани в офертата, подадена от него в отговор на 

изпратената от Възложителя покана с изх. № 155 от 03.08.2021г. за подаване на 

конкретни оферти за възлагане на обществена поръчка, неразделна част от настоящия 

договор.  

1.3.Изпълнителят се задължава да осигури безплатно гаранционно обслужване на 

доставените мебели за период от 36 (тридесет и шест) месеца. (срокът на гаранционно 

обслужване се определя в съответствие със срока, посочен в техническото 

предложение на определения за изпълнител, подадено от него по време на откритата 

процедура) 

2.ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ 

2.1. Стойността на договора е 448 581.00 лв. (четиристотин, четиридесет и осем 

хиляди, петстотин осемдесет и един) лева, без ДДС, съответно 538 297.20 (петстотин 

тридесет и осем хиляди,  двеста деветдесет и седем лева и 20 ст.) лева, с включен 

ДДС, формирана като сбор от стойностите на подлежащите за доставка артикули с ДДС, 

както следва: 

1. Легло с механизъм за повдигане за еднолицев матрак, ед. стойност  190.50 лв.; 

2. Еднолицев матрак за легло с механизъм, ед. стойност 150.60 лв.; 

3. Гардероб двукрил – ед. стойност 385.00 лв. 

4. Надстройка за двукрил гардероб – ед. стойност 188.40 лв. 

5. Работно бюро – ед. стойност 132.00 лв. 

6. Работен стол – ед. стойност 126.00 лв. 

7. Стояща закачалка – ед. стойност 76.75 лв.   

8. Контейнер на колела – 3 чекмеджета, без заключване –  174.00 лв. 

9. Стенен шкаф – етажерка (без врати)  - 120.00 лв.     

10. Стенна закачалка – 76.75 лв.                                                                                               

Обща стойност  на цялото количеството от 3220 броя – 538 297.20  лв., с  включен ДДС. 

3.УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Плащането на описаните в т. 1 мебели ще се извършва по банков път, авансово в 

размер на 50 % от цената по т. 2 в срок до 7 дни след подписване на Договора за доставка 

и предоставяне на фактура. Окончателното плащане се извършва в седемдневен срок от 

извършване на всяка доставка и представяне на фактура.  

3.2. По преценка на Възложителя може да се извърши авансово плащане в размер на до 

100 % от стойността на договора, срещу представена фактура и пълно обезпечение на 

разликата между дължимия по т. 3.1. аванс и размера на авансовото плащане, извършено 

по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обезпечението следва да бъде под формата на банкова 

гаранция с валидност надвишаваща с не по-малко от два месеца срока на изпълнение на 

доставките по договора. 



4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4.1. С този договор Възложителят се задължава срещу доставката на мебелите по т. 1 да 

заплати договорната цена, подлежаща на плащане според условията на Договора, в 

сроковете и по начина, посочени в Договора. 

4.2. В съответствие с условията на Договора, Възложителят има право да получи 

мебелите по т. 1. 

4.3. Възложителят има право да предявява претенции за отстраняване на констатирани 

недостатъци при доставката, за забава на доставката, както и за неточно изпълнение на 

Договора. 

4.4. С настоящия Договор Изпълнителят се задължава да достави мебелите, предмет на 

Договора, в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя, с Офертата на 

Изпълнителя и тези договорни условия. 

4.5. С настоящия Договор Изпълнителят се задължава да осигури качествено сервизно 

обслужване на мебелите по т.1 в рамките на гаранционния период. 

4.6. При изпълнение на задълженията си по този договор Изпълнителят има право да 

получи възнаграждението по т. 2 при условията на т. 3.  

5.СРОК НА ДОСТАВКА 

5.1. Мебелите, предмет на настоящия договор, ще се доставят в срок до 15 (петнадесет) 

календарни дни от подписването му (срокът за доставка се определя в съответствие 

със срока, посочен в техническото предложение на определения за изпълнител, 

подадено от него по време на откритата процедура). 

6.ПРИЕМАНЕ 

6.1 Доставката и монтажа на мебелите се извършва в следното общежитие на 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД – гр. Стара Загора, Студентско общежитие 

№3. 

6.2 Възложителят или определено от него лице проверява количеството, външния вид и 

техническите характеристики на доставените мебели в присъствие на упълномощен 

представител на Изпълнителя, при което се съставя и подписва приемо-предавателен 

протокол.  

6.3 Възложителят или определеното от него лице може да приеме доставката при 

несъществени недостатъци, при условие за отстраняване в срок до 30 дни; 

6.4 Възложителят или определеното от него лице може да откаже да приеме доставката 

при съществени пропуски и недостатъци. 

7.ГАРАНЦИЯ 

7.1 Изпълнителят гарантира на Възложителя, че при доставката си описаните в т. 1 

мебели ще съответстват точно на предложената в офертата му, подадена от него в 

отговор на изпратената от Възложителя покана с № 155 от 03.08.2021 г. за подаване на 

конкретна оферта за възлагане на обществена поръчка.  



7.2 При подписване на протокола по т. 6.2 Изпълнителят дава указания за правилното 

съхранение и експлоатация на мебелите.  

7.3 Гаранционният срок е съгласно посочения в т. 1.3 и тече от датата на протокола по т. 

6.2, подписан от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица. 

7.4 Времето за сервизна реакция на Изпълнителя е до 5 работни дни, освен в случаите, в 

които в техническите спецификации, описани в ЧАСТ II от документацията за откритата 

процедура или в техническите предложения на участниците, въз основа на които са 

определени за изпълнители, са посочени други срокове. Времето за реакция тече от 

подаване на писмена заявка от Възложителя или от упълномощено от него лице чрез 

електронния адрес на Изпълнителя. 

7.5 Срокът за отстраняване на повредата е 15 работни дни. 

7.6 Всички разходи във връзка с т. 7.4 и т. 7.5., включително транспортните от и до 

посоченото от Възложителя местоизпълнение, митни сборове и ДДС, са за сметка на 

Изпълнителя. 

7.7 Ако Изпълнителят, след като бъде уведомен, не реагира в срока по т. 7.4 и не отстрани 

повредите в срока по т. 7.5, Възложителят може да предприеме необходимите действия 

за отстраняване на повредите за сметка и риск на Изпълнителя, като това няма да води 

до отпадане на гаранционното обслужване, независимо от клаузите в общите 

гаранционни условия на доставчика. 

7.8  Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора, без ДДС. 

7.9 Документът за гаранцията по т. 7.8 се представя при подписване на настоящия 

Договор. 

7.10 След приемането на мебелите, предмет на доставка по настоящия договор, се 

възстановява половината от гаранцията за изпълнение – в размер на 1 % от стойността 

на Договора без ДДС.  

7.11 Втората половина от гаранцията за изпълнение – в размер на 1 % от стойността на 

договора без ДДС, се възстановява в срок до един месец след изтичане на срока на 

гаранционно обслужване на артикула с най-дълга гаранция, доставен по Договора ако 

Възложителят няма претенции към Изпълнителя относно гаранционното обслужване.  

8.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

8.1 Собствеността преминава върху Възложителя при встъпването му във владение на 

доставката и подписването на протокола по т. 6.2. 

8.2 Рискът от евентуално погиване или повреждане на мебелите преминава върху 

Възложителя при встъпването му във владение на доставката.  

9.НЕУСТОЙКИ 

9.1. Ако Изпълнителят по своя вина не достави мебелите в срока по т. 5, както и в случай 

на забава при отстраняване на повредите и дефектите в гаранционен срок, Възложителят 

има право на неустойка в размер на 0,1% от договорната цена на забавените мебели за 

всеки ден закъснение до датата на действителната доставка, съответно отстраняване на 

повредата, но за не повече от 10 % от цената й. След достигане на максималната 

неустойка, Възложителят може да прекрати Договора. 



9.2. Плащането на неустойка не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение 

за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи 

плащането на цената. 

10.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

10.1. Изпълнителят не дължи неустойка поради неизпълнение, ако неизпълнението е 

резултат от непреодолима сила. 

10.2. Страните по настоящия Договор приемат, че непреодолима сила е събитие от 

извънреден характер, настъпило след сключването на Договора и възпрепятстващо 

изпълнението му, което не включва грешка или небрежност на самия Изпълнител и по 

своя характер е непредвидимо или непредотвратимо. Такива събития могат да включват, 

без да се ограничават само до войни или революции, пожари, наводнения, епидемии, 

карантинни ограничения, търговско ембарго, стачки или гражданско неподчинение, 

както и други действия на българското правителство в тази връзка. 

10.3. Ако възникне събитие на непреодолима сила, Изпълнителят незабавно уведомява 

Възложителя в писмена форма за такова събитие и причината за него. Изпълнителят 

преустановява изпълнението на задълженията си като продължава да търси разумни 

алтернативи за изпълнение, за които събитията на непреодолима сила не са пречка, ако 

не бъде наредено друго в писмен вид от Възложителя. 

10.4. При наличието на непреодолима сила, сроковете по договора се удължават с 

времето, през което са действали тези събития. 

10.5. Ако изпълнението изцяло или частично на някое задължение по този договор се 

забави поради събитие на непреодолима сила, страните преценяват необходимостта и 

условията за прекратяване на договора. 

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. В случай на непреодолима сила и ако страните по договора не са постигнали 

съгласие за по-нататъшно изпълнение на Договора, то всяка една от тях има право да 

прекрати Договора. 

11.2. Ако някоя от страните по Договора възнамерява да осъществи това право и да 

прекрати договора, то тя е длъжна да уведоми другата страна по Договора. В такъв 

случай страните по Договора следва да постигнат споразумение как ще се осъществи 

прекратяването и последиците от него. 

11.3. Възложителят си запазва правото да прекрати Договора: 

▪ при закъснение по вина на Изпълнителя с повече от две седмици на договорения 

срок за изпълнение на цялата или на част от поръчката; 

▪ ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълнява своите задължения; 

▪ при условията на чл. 118 от ЗОП. 

12.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 



12.1. Възложителят и Изпълнителят се стремят да уреждат всички разногласия или 

спорове, възникнали между тях по или във връзка с Договора, чрез споразумения. 

12.2. В случай че спорът не бъде разрешен доброволно от и между страните, спорът се 

отнася до компетентния съд. 

13.ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

13.1. Приложимо право за този Договор ще бъде гражданското и търговско право на 

Република България. 

14.ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА 

14.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

15.УВЕДОМЛЕНИЯ 

15.1. Всяко уведомление от едната страна до другата в изпълнение на настоящия Договор 

се изпраща с писмо, по факс или на електронния адрес. 

15.2. Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, един за Възложителя 

и един за Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

„Студентски столове и общежития“ ЕАД                             „Топ офис плюс“ ООД 

 Изпълнителен директор: (подпис)                                           Управител (подпис) 

 (Сергей Миланов)                                                                     (Венелин Манолов) 

 

 

  Ръководител „Финансов отдел“: (подпис)  

  (Илияна Бешкова)  

 

Данните са заличени съгласно чл.37 ЗОП. 


