




IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ  HA CObCTBEHOCTTA 

Чл. 4. (1) Приемането  и  предаването  на  канцеларски  материали  и  
офис  принадлежности  се  извършва  на  посочените  от  Възложителя  адреси, 
от  определени  от  двете  страни  no Договора  лица. 

(2) Приемането  на  доставките  no настоящия  договор  се  удостоверява  
C подписване  от  лицата  no an. 1 на  двустранен  приемно-предавателен  
протокол  след  извършена  доставка  от  страна  на  Изпълнителя, като  след  
подписване  на  приемно-предавателния  протокол, собствеността  преминава  
от  Изпълнителя  върху  Възложителя. B приемно-предавателния  протокол  
се  описва  получената  доставка. При  констатиране  на  евентуални  дефекти  
се  съставя  констативен  протокол. 

(3) За  приета  от  Възложителя  се  счита  само  доставката, отговаряща  
no вид, количество  и  качество, съобразно  изискванията  на  Възложителя. 

(4) Възложителят  има  право  при  установяване  на  недостатьци, 
свързани  C явни  или  скрити  дефекти  no доставката, да  откаже  нeйнoтo 
приемане  и  да  даде  срок  от  5 (nет) дни  за  замяна. 

V. ПPABA И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  HA ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  реализира  доставката  за  
своя  сметка, дo точния  адрес  и  етаж  no местопредназначение , съгласно  
заявка  на  Възложителя, на  следните  адреси: 

➢ гр. София, бул. „Витоша" №  2, Съдебна  палата, ет.2; 

➢ гр. София  кв. „Овча  купел", ул. „Монтевидео" №  21; 

и  в  оферирания  срок  — три  работни  дни. 
(2) Изпълнителят  е  длъжен, за  своя  сметка, при  установяване  на  

недостатьци, свързани  C явни  или  скрити  дефекти  no доставката, в  срок  от  
5 (пет) дни  да  осигури  необходимата  замяна. 

(3) Изпълкителят  е  длъжен  да  достави  канцеларски  материали  и  
офис  принадлежности, кoитo отговарят  на  техническата  спецификация  на  
Възложителя. 

(4) Изпълнителят  има  право  да  получи  уговореното  
възнаграждение, при  условията  и  no реда, определени  в  Договора. 

- Изпълнителят  носи  цялата  отговорност  за  качественото  и  в  срок  
изпълнение  на  задълженията  no настоящия  договор. 

(5) Изпълнителят  трябва  да  опакова  доставката  no начин, годен  за  
нейното  транспортиране  до  тoчния  адрес  и  етаж  no местопредназначение , 
съгласно  заявка  на  Възложителя, без  рискове  от  увреждане. 
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(6) Сключването  на  договор  с  подизпълнител, който  не  е  обявен  в  
офертата  на  Изпълнителя  и  не  е  включен  no време  на  изпълнение  на  
Договора  no предвидения  в  ЗOП  ред  или  изпълнението  на  доставките  no 

договора  от  лице, което  не  е  подизпълнител, обявено  в  офертата  на  
Изпълнителя, се  счита  за  неизпълнение  на  договора  и  е  основание  за  
едностранно  прекратяване  на  договора  от  страна  на  Възложителя . 

VI. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  HA BЪЗЛOЖИTEЛЯ  

Чл. 6. (1) Възложителят  има  право  да  получи  доставката  в  срок  oт  
три  работни  дни, считано  от  датата  на  получаване  на  заявките  при  работно  
време  от  09.00 часа  до  17.00 часа. 

(2) "Доставката" е  с  местоизпълнение : 
➢ гр. София, бул. „Витоша" №  2, Съдебна  палата, ет.2; 

➢ гр. София  кв. „Овча  купел", ул. „Монтевидед' №  21. 

и  в  оферирания  срок  — три  работни  дни. 
(3) Възложителят  има  право  при  установяване  на  недостатьци, 

свързани  с  явни  или  скрити  дефекти  no доставката, да  откаже  нейното  
приемане  и  да  даде  срок  от  5 (neT) дни  за  замяна. 

(4) За  предаването  и  приемането  на  доставката, се  съставя  приемно- 

предавателен  протокол. 
(5) Възложителят  се  задължава  да  плати  на  Изпълнителя  

възнаграждение  в  размер, no начина  и  в  сроковете, определени  в  Раздел  III 
на  настоящия  договор. 

(6) Възложителят  се  задължава  при  получаване  на  доставката  да  
проверява  количествата,вида  и  качеството  на  доставените  стоки. 

(7) Възложитят  има  право  да  упражнява  контрол  no изпълнението  
на  договора. 

(8) Възложителят  не  е  длъжен  да  заяви  цялото  прогнозно  
количество  no техническата  спецификация . 

VII. OTГOBOPHOCTИ  ПPИ  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  HA ДOГOBOPA 

Чл. 7. (1) B случай  на  неспазване  срока  за  изпълнение  на  доставката, 
определен  в  чл. 5, an. 1 от  договора  Излълнителят  дължи  на  
Възложителя  неустойка  в  размер  на  1% oт  стойността  на  недоставените  
артикули  за  всеки  просрочен  ден, нo не  повече  от  20 % oт  общата  
стойност  на  договора. 
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(2) B случаите  на  неизпълнение  на  задълженията  си, произтичащи  от  
чл. 5, an. 2 от  договора, Изпълнителят  дължи  неустойка  в  размер  на  30 % 
от  стойността  на  количеството  канцеларски  материали  и  офис  
принадлежности  no съответната  заявка. 

Чл. 8. B случай  на  неизпълнение  на  други  клаузи  от  договора, 
виновната  страна  отговаря  за  всички  вреди  и  пропуснати  ползи  съгласно  
националното  законодателство . 

VIII. ПPEКPATЯBAHE HA ДOГOBOPA 

Чл. 9. Договорът  се  прекратява  при  следните  случаи: 
1. с  изтичане  на  срока  no чл. 2 от  настоящия  договор  или  дo 

достигане  стойностга  на  договора; 
2. no взаимно  съгласие  между  страните, изразено  писмено; 
3. с  окончателното  My изпълнение; 
4. възложителят  има  право  да  прекрати  договора  едностранно, без  

предизвестие, без  да  заплаща  каквито  и  да  е  било  обезщетения  и  неустойки  
в  следните  случаи: 

4.1 ако  доставената  стока  не  отговаря  на  изискванията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.2 в  случай  на  забава  на  доставката  с  повече  от  3 (три) работни  
дни  от  уговорения  срок  за  доставка; 

4.3 когато  Изпълнителят  не  подмени  некачествената  или  увредена  
стока  за  своя  сметка  в  определения  в  договора  срок; 

4.4 Ако  Изпълнителят  бъде  обявен  в  несъстоятелност  или  когато  е  
в  производство  no несъстоятелност  и  ликвидация. 

Чл. 10. Настоящият  договор  не  може  да  се  изменя, освен  в  случаите  
по  чл. 116 от  ЗОП. 

IX. ОБЩЙ  РАЗПОРЕДБЙ  

Чл. 11. Непреодолима  сила: 
(1) Страните  no настоящия  договор  не  отговарят  за  неизпълнението  

му, причинено  в  резултат  на  непреодолима  сила. "Непреодолима  cuna" no 

смисъла  на  тoзи  договор  е  всяко  непредвидено  или  непредотвратимо  
събитие  от  извънреден  характер, възникнало  след  сключването  му, което  
прави  невъзможно  изпълнението  на  поетите  с  него  задължения. 

(2) Ако  страната, която  е  следвало  да  изпълни  свое  задължение  no 

договора, е  била  в  забава  към  момента  на  възникване  на  непреодолимата  
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сила, тя  не  може  да  се  позовава  на  нея, при  положение, че  към  момента  на  
настъпване  на  срока  за  изпълнение  непреодолимата  сила  не  е  била  
възникнала. 

(3) B случай  че  някоя  от  страните  no настоящия  договор  е  
възпрепятствана  да  изпълни  задълженията  CH HO него  B резултат  на  

V непреодолима  сила, срокът  на  деиствие  на  договора  автоматично  се  
удължава  със  срока  на  непреодолимата  сила. Докато  трае  непреодолимата  
сила, изпълнението  на  задълженията  no договора  на  всяка  от  страните  се  
спира. 

(4) Всяка  oт  страните, кoятo не  може  да  изпълни  задължението  Cu 

поради  непреодолима  сила, е  длъжна  да  уведоми  насрещната  страна  B 3- 
дневен  срок  oT настьпването  й. 

Чл. 12. Страните  са  длъжни  да  пазят  и  да  не  разгласяват  
информация, свързана  с  изпълнението  на  настоящия  договор  (финансови  и  
други  условия), както  и  друг  вид  информация, свързана  с  дейностга  на  
страните, която  представлява  тьрговска  тайна  за  тяк. 

Чл. 13. Всички  уведомления, които  страните  са  задължени  да  Cu 

изпращат  една  на  друга  във  връзка  с  този  договор  следва  да  бъдат  B 
писмена  форма. 

Чл. 14. За  неуредените  въпроси  в  този  договор  се  прилага  
действащото  българско  законодателство . 

Чл. 15. Споровете  no тълкуването  и  прилагането  на  договора  се  
решават  no пътя  на  преговорите, a когато  е  невъзможно  постигането  на  
съгласие, същите  се  отнасят  за  решаване  пред  компетентния  съд  no реда  на  
ГПК. 

Чл. 16. Нищожност  на  някоя  клауза  от  договора  или  на  
допълнително  уговорени  условия  не  вoди  до  нищожност  на  друга  клауза  
или  на  договора  като  цяло. 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Чл. 17. Изпълнителят  и  Възложителят  третират  като  
конфиденциална  всяка  информация, получена  при  и  no повод  
изпълнението  на  договора. Всяка  от  страните  разкрива  информацията  no 

този  член  no искане  на  компетентни  органи, B случаите, когато  закон  или  
подзаконов  нормативен  акт  налагат  това. 

Чл. 18. Изпълнителят  няма  право  без  предварителното  писмено  
съгласие  на  Възложителя  да  разкрива  no какъвто  и  да  е  начин  и  пoд  
каквато  и  да  е  форма  договора  или  част  от  него  и  всякаква  информация, 
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(5) Всички  съобщения  и  уведомления  се  изпращат  no пощата  с  
препоръчана  пратка  или  no куриер. Писмените  уведомления  между  
Страните  no настоящия  Договор  се  считат  за  валидно  изпратени  no факс  с  
автоматично  генерирано  съобщение  за  получаване  от  адресата  или  no 
електронната  поща  на  страните. 

Чл. 22. Изпълнителят  няма  право  да  прехвърля  своите  права  или  
задължения  no настоящия  Договор  на  трети  лица, освен  в  случаите, 
предвидени  в  ЗОП. 

XII. OБPAБOTBAHE Й  ЗАЩИТА  HA ЛИЧHИTE ДAHHИ  

Чл. 23. (1) Страните  се  задължават  да  обработват  личните  данни, 
посочени  в  договора  или  получени  при  и  no повод  изпълнението  на  
договора, в  съответствие  с  принципите  на  защита  на  личните  данни, 
заложени  в  Общия  Регламент  за  защита  на  личните  данни  (ЕС) 2016/679 на  
Европейския  парламент  на  Съвета  и  Закона  за  защита  на  личните  данни, в  
частност  чрез: 

(2) Ограничаване  на  обработването  на  личните  данни  само  до  
необходимите  за  изпълнението  на  договора  цели; 

(3) Обработка  на  личните  данни  на  компютрите  и  другите  технически  
носители  на  информация, в  съответствие  с  приетите  вътрешни  правила  от  
Страните, в  които  cc регламентират  мерките  за  защита  на  личните  данни  
при  обработка. 

Чл. 24. Страните  се  задължават: 
(1) Да  не  съхраняват  лични  данни  и  да  изтриват  незабавно  личните  

данни, които  са  ползвали  за  нуждите  на  договора, когато  вече  не  са  
необходими; 

(2) Да  не  обработват  лични  данни; събирани  за  едни  цели, за  други  
цели, без  другата  страна  да  е  посочила  основанието  за  този  вид  обработка; 

(3) Да  не  ползват  лични  данни, когато  естеството  на  лични  данни  не  
изисква  това. 

Чл. 25. Всяка  страна  има  право  да  изисква  от  другата  да  администрира  
личните  данни  законосъобразно . 

Чл. 26. Страните  гарантират, че  техните  служители, които  са  
оправомощени  да  обработват  лични  данни, ca noenu ангажимент  за  
поверителност  и  конфиденциалност  на  получената  информация, 
вследствие  на  изпълнението  на  задълженията  Cu по  този  дoгoвop. Страните  
следва  да  ограничат  достъпа  дo данните  до  служителите, имащи  
отношение  към  сключването  и  изпълнението  на  договора. 
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Чл. 27. Страните  гарантират, че  прилагат  подходящи  технически  и  
организационни  мерки  за  осигуряване  на  сигурност  на  личните  данни, 
включително  чрез: 

- Псевдонимизация  (заличаване  на  пряката  връзка  между  личните  
данни  и  направените  на  тяхна  база  аналитични  изводи); 

- Гарантира.не  на  постоянна  поверителност, цялостност, наличност  и  
устойчивост  на  системите  и  услугите  за  обработване. 

Чл. 28. Страните  декларират, че  субектите  на  данни, посочени  в  
договора, като  лица  за  контакт, респ. лица, които  са  упълномощени  да  
пpeдaвaт/пpиeмaт  изпълнeниeтo no договора, ca дaли  cвoeтo изpичнo 
съгласие, свързаните  C тях  лични  данни  да  бъдат  обработвани  за  целите  на  
изпълнение  на  договора, като  субектите  имат  право  на  достьп  до  своите  
лични  данни  и  коригиране  на  такива  данни. 

Чл. 29. Страните  се  задължават: 
(1) да  възпрепятстват  всяко  неупълномощено  лице  да  има  достъп  до  

компютьрни  системи, обработващи  лични  данни, и  по-специално: 
т.1. неразрешено  четене, копиране, промяна  или  премахване  на  

носители  за  съхранение; 
т.2. неразрешено  въвеждане  на  данни, както  и  всяко  неразрешено  

разкриване, промяна  или  изтриване  на  съкраняваните  лични  данни; 
т.3. неразрешено  използване  на  системи  за  обработка  на  данни  

посредством  средства  за  предаване  на  данни; 
(2) Да  гарантират, че  оправомощените  потребители  на  система  за  

обработка  на  данни  имат  достъп  само  до  личните  данни, за  които  се  отнася  
тяхното  право  на  достъп; 

(3) да  гарантират, че  при  предаване  на  лични  данни  и  транспортиране  
на  носители  за  съхранение  данните  не  могат  да  се  четат, копират  или  
изтриват  без  разрешение. 

Чл. 30. Изпълнителят  се  задължава  да  предотвратява  всякакъв  
незаконен  или  случаен  достьп  до  личните  данни  и  всякакво  друго  
незаконно  обработване  и  злоупотреба  C личните  данни  и  да  уведоми  
незабавно  Възложителя, в  случай  че  установи  случай  на  злоупотреба  или  
достъп. 

Чл. 31. Задълженията  за  опазване  на  личните  данни  no този  Договор  
не  се  прилагат  спрямо  лични  данни, които  са  поискани  от  компетентен  
държавен  орган  и  за  предоставянето  на  които  е  налице  законово  изискване. 
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