РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
№16/ 09.03.2017г.
за възлагане на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на
обществена поръчка за нуждите на Издателство “Проф. Марин Дринов” с предмет: „Сервиз
и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини Коника - Минолта
модел КМ Bizhub C6000L - 2 бр.”, за нуждите на Издателство “Проф. Марин Дринов”
Днес, 8 МАРТ 2017 год., в гр. София, между:
Издателство на БАН “ Проф. Марин Дринов”, с адрес: 1113 гр. София, ул. „Акад. Георги
Бончев”, бл. 6, представлявано от Лъчезар Еленков, на длъжност директор и Пламен
Мушков, главен счетоводител наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на
управление: 1766 гр. София, район Витоша, ул. „Витошки камбани” No 9, ет. 4,
ЕИК 201506180, представлявано от Елена Кръстева Дречева - Владимирова –
Изпълнителен директор,
наричани по-долу ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна, във връзка с
проведено публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на
обществена поръчка за нуждите на Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов” с предмет:
„Сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини Коника Минолта модел КМ Bizhub C6000L - 2 бр.”, за нуждите на Издателство “Проф. Марин
Дринов” и Решение № 10/21.02.2017г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
определяне на ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, се сключи настоящото рамково
споразумение.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
приемат да извършат сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни
машини Коника - Минолта модел КМ Bizhub C6000L - 2 бр., съгласно настоящата
документация за нуждите на Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”. Участниците,
определени за потенциални изпълнители трябва да доставят само оригинални консумативи
за отпечатване на черно-бели и цветни кликове. Доставките трябва да бъдат извършвани до
4 (четири) часа от момента на заявяване. Участниците трябва да извършват поддръжка,
ремонт, замяна на резервни части и сервиз на 2 (два) броя дигитални печатни машини
„Коника -Минолта”, модел КМ Bizhub C6000L, само с оригинални резервни части и само в
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оторизирани сервизи от производителя, да предоставят технически консултации, да
организират извозване и утилизиране на отпадните пластмасови опаковки, при възникване
на сервизни обстоятелства и повреди на дигитални печатни машини „Коника - Минолта”,
модел КМ Bizhub C6000L да отстраняват повредите до 24 (двадесет и четири) часа от
момента на заявяване, съгласно условията на това рамково споразумение, договорите,
които ще се сключат въз основа на рамковото споразумение, техническите и ценови оферти
на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, които са неразделна част от рамковото
споразумение, ведно с разясненията по документацията.
Чл. 2. (1) Конкретните количества и видове, консумативи за дигитални печатни машини,
както и редът, начинът и условията за извършване на доставките, се определят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ покани за
предоставяне на оферти. За всеки договор, който предстои да бъде сключен, въз основа на
настоящото рамково споразумение възложителят:
отправя писмена покана до лицата (потенциалните изпълнители) по рамковото
споразумение;
определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид предмета на
настоящата поръчка и времето, необходимо за изпращане на офертите на потенциалните
изпълнители по рамковото споразумение;
съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането на
срока за получаването им;
назначава комисия която разглежда и класира офертите съгласно критерия “най-ниска
цена”.
Определя с решение изпълнител на обществената поръчка съгласно критерия “най-ниска
цена”.
Договорните показатели, които ще бъдат предмет на вътрешния конкурентен подбор
ще бъде ценовите предложения на участниците.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да закупи цялото прогнозно (предвидено)
количество за периода на действие на рамковото споразумение - 36 месеца.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заявява конкретни количества и дейности в съответствие
с нуждите си.
Чл. 3. Страните по настоящото рамково споразумение се съгласяват доставката по
чл. 1 да се осъществи в съответствие със Закона за обществените поръчки.
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II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4 (1) Въз основа на настоящото рамково споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
съобразно нуждите си сключва договори с ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ на база
„най-ниска“ предложена цена, за всеки договор поотделно.
(2) Единичните цени на доставка по конкретния договор не могат да бъдат повисоки от единичните цени, съдържащи се в ценовата оферта на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ - приложение към настоящото рамково споразумение.
(3) Размерът, начинът и условията на заплащане на доставките по всеки договор,
сключен въз основа на настоящето споразумение, подлежат на детайлно уреждане във
всеки индивидуален договор, сключван въз основа на рамковото споразумение.
III. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) Конкретните количества и видове, консумативи за дигитални печатни машини,
както и редът, начинът и условията за извършване на доставките, се определят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпращаните до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ покани за
предоставяне на оферти. За всеки договор, който предстои да бъде сключен, въз основа на
настоящото рамково споразумение възложителят:
отправя писмена покана до лицата (потенциалните изпълнители) по рамковото
споразумение;
определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид предмета на
настоящата поръчка и времето, необходимо за изпращане на офертите на потенциалните
изпълнители по рамковото споразумение;
съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането на
срока за получаването им;
назначава комисия която разглежда и класира офертите съгласно критерия “най-ниска
цена”.
Определя с решение изпълнител на обществената поръчка съгласно критерия “най-ниска
цена”.
Договорните показатели, които ще бъдат предмет на вътрешния конкурентен подбор
ще бъде ценовите предложения на участниците.
Чл. 6. Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са
определени всички условия.
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IV. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл. 7. Настоящото рамково споразумение влиза в сила от датата на подписването му
и се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки на документите на
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, свързани с изпълнението на настоящото рамково
споразумение и на сключваните въз основа на него договори.
(2) По всяко време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
изисква от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ информация и документи, свързана с
изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящето споразумение.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ информацията, необходима за качественото извършване на доставките по
рамковото споразумение.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 10. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ имат право да изискват от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за качественото извършване на
доставките по рамковото споразумение.
Чл. 11. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължават за срока на действие
на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на
рамковото споразумение договори:
1. да доставят нови, неизползвани и качествени консумативи за дигитален печат, в
съответствие с изискванията на възложителя и техническата си оферта, приложение към
настоящото рамково споразумение.
2. да извършват доставките на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес качествено, в
срока и съобразно другите условия, предвидени в конкретния договор, сключен въз основа
на настоящето рамково споразумение.
3. да представят своята оферта, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като
предлаганите в офертата му цени не могат да са по-високи от постигнатите по време на
откритата процедура с цел сключване на рамково споразумение, съгласно ценовата оферта
на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по настоящото рамково споразумение.
4. да предоставя достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящото
рамково споразумение и на сключваните въз основа на него договори, на упълномощени
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на
дейностите по рамковото споразумение и на сключваните въз основа на него договори.
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5. да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му
известна при или по повод изпълнение на задълженията му по настоящото рамково
споразумение и сключваните въз основа на него договори.
6. да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на
задълженията му по настоящото рамково споразумение и сключваните въз основа на него
договори, с цел да облагодетелства себе си или трети лица.
7. в качеството си на ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ да спазват всички
условия, посочени в документацията за обществената поръчка, техническата и ценовата си
оферти по процедурата за сключване на рамково споразумение.
8. При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящото рамково споразумение, уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) календарни дни след настъпването на тези
обстоятелства.
Чл. 12. Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ носи отговорност за
навременното, точното и законосъобразното изпълнение на извършваните от него доставки
и дейности съгласно изискванията на Възложителя.
VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
Чл. 13. (1) Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са, както
следва:
Лица за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лъчезар Еленков, директор, e-mail: l_elenkov@aph.bas.bg, 1113 гр. София, ул. „Акад.
Георги Бончев” бл.6, моб. тел.: + 359 877 60 11 25
Лица за контакт от страна на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ :
Тодор Тодоров, мениджър ключови клиенти, e-mail: todor.todorov@konicaminolta.bg, 1766
гр. София, район Витоша, ул. „Витошки камбани” №9, ет.4, моб. тел.+ 359 884 077 258
(2) Заявките за доставки на консумативи за отпечатване на черно-бели и цветни
кликове и за отстраняване на повредите може да бъдат извършвани по пощата, по факс, по
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
Чл. 14. (1) Всички уведомления, направени между страните по рамковото
споразумение, следва да са на български език, в писмена форма, изпратени по начин,
доказващ получаването им.
(2) Във всяка писмена кореспонденция, отнасяща се до настоящото рамково
споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, трябва да
бъдат посочвани заглавието и идентификационния номер на настоящото рамково
споразумение, както и да бъде изпращана до лицата за контакти, посочени в настоящото
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Рамково споразумение.
(3) При промяна на посочените адреси, телефони и други, съответната страна е
длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпване
на промяната.
Чл. 15. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за
влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото
споразумение, съответният ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за изпълнение на договора
в размер на 3% (три процента) от стойността му, съгласно условията на договора.
IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 17. (1) Ако ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не изпълнят
възложените им дейности или част от тях, или изискванията към тях, съгласно
индивидуалните договори, същите дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 %
от цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от цената на договора.
При възникване на предпоставките за това, Възложителят има право да задържи
предявената неустойка от плащанията по договора.
(2) За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при
разпространяване на информация, която се отнася до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била
предоставена от него, ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ дължат неустойка в размер
на 10 % от цената по договора.
Чл.18. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за
претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 19. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при или по повод изпълнението на настоящото рамково
споразумение и на сключваните въз основа на него договори.
Чл. 20. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ нямат право без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива информация по сключваните въз основа
на рамковото споразумение договори или информация, свързана с изпълнението им, на
трети страни.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. САНКЦИИ
Чл. 21. Настоящото рамково споразумение се прекратява:
(1) по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ , изразено в писмен вид;

и

всеки

един

от
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(2) с окончателното му изпълнение;
(3) след изтичане на срока по чл. 7;
(4) с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до всеки
един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .
Чл. 22. (1) При неизпълнение, при неточно или лошо изпълнение на задълженията
по рамковото споразумение и по сключените въз основа на него договори,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящото рамково
споразумение със съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ със седем дневно
писмено предизвестие. Под „неизпълнение” съгласно предходното изречение се разбират и
случаи, при които съответният ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на
изпълнението на рамковото споразумение и/или по време на изпълнението на сключван въз
основа на рамковото споразумение договор предложи цени, по-високи от тези, посочени в
ценовата му оферта (приложена) или не подаде оферта в отговор на покана на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение със
съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ без предизвестие в случай, че
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да е причина бъде лишен от правото
да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение със
съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ без предизвестие в случай, че
ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ откаже да подпише договор в указания от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение със
съответния ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при констатирани нередности или
конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящото рамково споразумение с
едномесечно писмено предизвестие, когато установи, че няма икономическа изгода от него.
Чл. 24. С прекратяване на рамковото споразумение по отношение на който и да е
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се прекратяват по право и сключените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори със същия изпълнител.
Чл. 25 Всеки един от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ може да прекрати
настоящото рамково споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено
предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по
споразумението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо ПОТЕНЦИАЛНИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
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Чл. 26. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви, пропуснати ползи или други обезщетения
на когото и да било от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Чл. 27. В случай на неизпълнение на договор, сключен въз основа на настоящото
рамково споразумение, неизправната страна дължи неустойки съгласно условията на
договора.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението
на настоящото рамково споразумение по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие
спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ са задължени да
съхранява цялата документация, свързана с изпълнението на рамковото споразумение и
договорите, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение, най-малко 3
години след приключване изпълнението на настоящото рамково споразумение.
Чл. 30. За неуредените в настоящото рамково споразумение въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл. 31. Настоящото рамково споразумение се подписа в град София в еднообразни
екземпляра по 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:
1. Техническите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ;
2. Ценовите оферти на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
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