ДОГОВОР
Днес ..................................... г., се сключи настоящия договор между
Между
(1) “МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” (M&BM) ООД, със седалище: гр. София, ул. Цар Симеон
243, вх. Б, вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд, Фирмено отделение,
регистър ІV, под № 109, том 1, стр. 186 по ф.д. 1439/1991г. ,идентификационен № по ДДС
BG000708921, с адрес за кореспонденция гр. София 1463, бул.”Витоша” №146, вх.Б, ет.5
представлявано от ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ – Управител, наричано по-нататък "Изпълнител",
и
(2) «..........................................”със седалище в ................................................, рег. по ф.дело
........................... г при СГС Булстат ............................, представлявано от
..............................................., наричано по нататък „Възложител”
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА:
1.

Определения:
Термините, използвани в този договор имат значения определени по-долу както следва:
“Договор” означава този договор и всички схеми и приложения;
“Задание на Възложителя” означава Приложение 3 към този договор;

“Работен ден” означава всеки ден, освен събота и неделя, банков, както и какъвто и да е
официален празничен ден в България;
“Конфиденциална информация” означава информация, данни (включително, но не само лични
данни), ноу-хау независимо дали е техническо или не, които са разкрити на другата страна и
които се отнасят до изследвания, технология, оборудване и бизнес-дейности на притежателя,
които са или упоменати или декларирани като конфиденциални, или са такива по своята
същност и/или наименованието им предполага да бъдат конфиденциални; с конфиденциална
информация изрично се означават също личните данни на клиентите на Възложителя, които
Възложителя предоставя на Изпълнителя с единствено предназначение да се удовлетворят
условията за изпълнение на услугите съгласно клауза 2.1. Изпълнителят може да използва
личните данни на клиентите само за спазване на изискванията за предоставяне на услугите
съгласно клауза 2.1.
“Форсмажорно събитие” означава, по отношение на всяка страна, всяко събитие или условие,
които са извън контрола на договорящата страна, и в резултат на които дадена страна е
възпрепятствана да изпълни частично или цялостно своите задължения по този договор,
включително събития неподвластни на човека – светкавица, пожар, буря, наводнение,
земетресение, експлозия, епидемия, терористичен акт, обявена или необявена война, заплаха
от война, блокада, революция, бунт, възстание, смут, публични демонстрации, безредици,
саботаж или вандализъм.
“Услуги” означава тези услуги, описани в клауза 2.1;
“Територия” означава Република България.
2.

Изпълнение на услуги
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2.1. Съобразно сроковете и условията на този договор Изпълнителят ще:
2.1.1. предоставя и извършва отпечатването на писма и пликоването им; и
2.1.2. доставя отпечатаните и пликовани писма, до пощенски кутии на територията на цялата
стана:
Изпълнителят се задължава да доставя писмата до пощенски кутии в срок до ……. (……..)
работни дни, считано от момента на приключване на печата им
Изпълнителят се задължава до ……….. (………) работни дни след приключване на разноса,
да предостави на Възложителя обратна информация съдържаща отчет на доставените пратки
(дата и час за начало на разноса, дата и час за приключване на разноса, брой получени пратки за
разнос, както и брой неразнесени пратки). Към отчета се прикрепя и опис на недоставените
пратки за всеки един случай по отделно, заедно с описание на причините за недоставянето им.
2.2. Изпълнителят ще изпълнява задълженията си според клауза 2.1. в съответствие със
Заданието на Възложителя, което включва информацията, определена в Приложениe 3,
неразделна част от този договор.
2.3. По реда на Договора, Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва всички
възложени куриерски услуги при прилагане на сроковете и цените за изпълнение, установени в
Приложение 4 към настоящия Договор. За избягване на всякакво съмнение, дейностите по разнос
на отпечатаните от Изпълнителя писма няма да се считат за куриерски услуги.
3.

Цени.

Възложителят ще заплаща по цени, установени в Приложение 2, които са фиксирани цени за
цялостното изпълнение на договора от страна на Изпълнителя.
Съгласно изпълнение на услугите от страна на Изпълнителя, Възложителят ще извършва
заплащане на дължимите суми, както следва:
заплащането ще се извършва месечно, до ......... число на всеки календарен месец, срещу
представянето на следните документи:
a)
данъчна фактура – отразяваща количество и единични цена за всяка стока
и/или услуга съгласно Приложение 2;
b)
4.

писмен доклад за изпълнението на Заданието.

Гаранции

4.1.
Изпълнителят гарантира, че ще изпълни надлежно услугите, с подобаващо умение,
грижа, както и да отговаря на съответното Задание на Възложителя.
5.

Срок и прекратяване

5.1.
Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и ще е валиден
за срок от ........................ година.
5.2. Договорът се прекратява, както следва:
- с изтичане на срока му ;
- с едномесечно писмено предизвестие, от коя да е от страните.
5.3. Всяка страна има правото да прекрати договора незабавно чрез писмено уведомление ако:
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5.3.1. другата страна наруши някое от своите задължения по договора и ако това
нарушение не бъде поправено в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на писменото
предизвестие, изискващо неговото поправяне; или
5.3.2. ако другата страна бъде обявена в несъстоятелност;
6.

Отговорност

6.1.
Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя и ще обезщетява Възложителя, в
случай на виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.
7.

Неустойки

7.1.
Ако поради причини, за които е отговорен единствено Изпълнителят, същият не
отпечата, пликова и достави писмата, съгласно заданието на Възложителя, Възложителят има
право на обезщетение в размер на 3 (три) % от фактурната стойност на Заданието за дадения
месец, в който настъпи неизпълнението.
8.

Конфиденциалност

8.1.
Страните се задължават да пазят конфиденциалната информация получена от другата
страна по време срока на действие на този договор и да я използват единствено с цел неговото
изпълнение.
8.2. Да не разкриват на трета страна сроковете и условията по този договор или друга
конфиденциална информация.
8.3. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е
причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията ще бъдат
продължени за период от 3 (три) години.
9.

Форсмажорни обстоятелства

9.1. Никоя страна, няма да отговаря за неизпълнение на задължения по настоящия договор, ако
това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства и, ако такава страна, наричана подолу “засегната страна”:
9.1.1. е предприела всички разумно-необходими действия за предотвратяване и избягване
форсмажорни обстоятелства;
9.1.2. предприеме действия за преодоляване и смекчаване ефекта от форсмажорните
обстоятелства веднага щом това е практически възможно;
9.1.3. при узнаване за форсмажорни обстоятелства незабавно уведоми другата “незасегната
страна” и потвърди писмено форсмажорното събитие, уведоми за известното или очакваното
въздействие и за очаквания период, в който форсмажорното събитие ще продължи;
10.

Изменения

11.1. Сроковете на договора могат да бъдат променяни единствено с писмено договаряне между
страните.
11.

Предизвестия
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11.1. Всяко уведомяване или друг вид комуникация, адресирано до или по повод, или във връзка с
условията на договора, трябва да бъде в писмен вид, на български език и доставено по куриер,
изпратено с обратна разписка или факс, с номер на получателя. Уведомления, изпратени по
електронна поща няма да се считат валидни в тази им форма и трябва да бъдат потвърдени по
куриер, поща или факс.
11.2. Всяко уведомление съгласно тази клауза ще се смята за получено:
11.2.1. ако е доставено по куриер в момента на предаването или
11.2.2. ако е изпратено по поща, чрез обратна разписка или друг документ доказващ, момента на
получаване, от датата отбелязана върху разписката или този документ.
11.2.3. ако е изпратено по факс, полученото потвърждение от факс апарата, следва да бъде в
рамките на работния ден (до 17.00 часа местно време), в противен случай се счита за получено
на следващия работен ден.
11.3.
Всяка страна е длъжна писмено да уведоми другата за всяка промяна в основните
данните по този договор, както и за промените в адреса за кореспонденция в рамките на 5 (пет)
дни след настъпване на промяната.
12.

Закон и арбитраж

12.1.

Договорът се прилага съгласно законите на Република България.

12.2.
В случай на спор или различия на мнения, произтичащи от настоящия договор или от
бъдещи споразумения за изпълнение му, двете страни ще положат усилия за постигане на
приятелско уреждане на споровете. Опитите за приятелско уреждане на споровете ще се считат
за провалени, когато една от страните уведоми за това другата страна.
12.3.
В случай че страните не постигнат взаимно приемливо споразумение спорът ще бъде
разрешен по правилата на Арбитражния съд на Българската Търговско - Промишлена Палата от
трима арбитри, определени от посочените правила. Решението е окончателно за страните.
12.4.

Място на арбитража е гр. София

13.

Прехвърляне на права

13.1.
Никоя от страните няма право да възлага или прехвърля правата и задълженията по
договора освен с предварителното писмено съгласие на другата страна.
14.

Цялост на договора

14.1.
Този договор съдържа и приложенията към него представляват цялостното
споразумение между Възложителя и Изпълнителя относно предмета на договора. Което и да е от
предшестващи го споразумения, преговори и уговорки между страните във връзка с него,
независимо дали са устни или писмени, се отменят недвусмислено от настоящия договор.
Срокове или условия, които не се съдържат в този договор не са валидни и не произвеждат
действие.
15. Приложения
Следните приложения са неразделна част от този договор:
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Приложение 1 - Спецификация
Приложение 2 – Ценова листа
Приложение 3 – Задание
Този договор е изготвен в два еднообразни екземпляра за всяка от страните, на български и на
английски език, имащи еднаква сила и подписани от упълномощени представители на двете
страни. При наличие на противоречия между българския и английския текст, българският текст ще
е определящ.
Като свидетелство, този договор се подписва от страните в деня и годината, посочени в
началото на договора.
оторизиран подпис
за и от името на
“МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН”
(M&BM) ООД
подпис:
...................................ПАВЕЛ ПЕТРОВ
/Управител/
оторизиран подпис
за и от името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
подпис:
_______________
....................................................
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Приложение 1 - Спецификация
Пликове за машинно пликоване:
Пликове формат С6/5 114 x 229 mm
Грамаж - 80 гр./м2;
Хартия - бял офсет;
Залепване - обикновено лепило
Прозорец - 45 х 90 мм., разположен на 20 мм. от дясно и 30 мм. от долния ръб
Копирна хартия “XEROX BUSINESS”
Формат А4, тегло 80 гр.
• Клас"В+" Маса - 80 гр. м2
• Белота (С1Е)-165
• Съдържание на влага - 3.9-5.3
• Грапавост - 250
• Непрозрачност - 90
• Брой листа в 1 пакет - 500
• Брой пакети в 1 кашон - 5
• приложима при двустранно чернобяло и цветно копиране
• форматирана високо прецизно, с пълно обезпрашаване
Вид на писмата
Писмата се адресират на български език, четливо написани като адреса е в следната
последователност: собствено и фамилно име на получателя; улица, номер, блок, вход, етаж,
апартамент; област, пощенски код и населено място. На последния ред М&ВМ може да постави
баркод с цел контрол върху доставката на писмата.
“МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” /М&ВМ ООД/
подпис:
Павел Петров /Управител/
Оторизиран подпис за и от името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
подпис:
1. ...........................
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Приложение - 3
За дейностите по изпълнение на договор между Мениджмънт Бизнес Машин
(М&ВМ) ООД и ______________ /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ през м. _______20....година
До
M&BM
1463 София
Бул.”Витоша”, № 146Б

ЗАДАНИЕ
Моля да извършите отпечатването, пликоването и разноса на писмата (съгласно чл. 2.1. от
договора):
Заявка No

Начална дата за
печат
От дата на
получаване на
файла

брой писма – плик С6/5
Съгласно електронния
файл

Необходим
брой листа
1 лист за всяко
писмо

Забележка

Допълнителни изисквания:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
За ……………………………….
/......................../
“МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” (M&BM) ООД
подпис:
.................................ПАВЕЛ ПЕТРОВ
/Управител/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
подпис:
............................... /Управител/
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