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ДОГОВОР  

ЗА ИЗРАБОТКА  

 

 Днес, 8.11.2018 /осми ноември две хиляди и осемнадесета/ година. в гр. София, 

между: 

1. СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163 ОУ 

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”,   Регистрирано в СГС 7975/2001, Булстат/ЕИК 

130956514, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, ж.к. Дружба 

2, ул. „Обиколна” №47, ет. 2 , представлявано от председателя на 

Управителния съвет Георги Христов Христов, наричано за краткост 

Възложител, от една страна 

и 

2. „ГАРМЪНТ ФАКТОРИ“ ЕООД, ЕИК 201925844, със седалище и адрес на 

управление: гр. Карлово 4300,  ул. Стряма № 20, представлявано от 

управителя Добрин Тодоров Чокоев наричано за краткост Изпълнител, от 

друга страна, наричани заедно Страните 

Се сключи настоящият Договор за изработка, при следните условия: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши изработката 

на ученически униформи със следните параметри: 

- Тениски с яка – не по-малко от 405 /четири стотин и пет/ бр. 

- Суитшърт с качулка– не по-малко от 335  /триста тридесет и пет/ бр. 

Пълна спецификация е показана в Приложение 1. 

 

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл. 2. (1) При осъществяване на предмета на договора Възложителят се задължава 

да изплати на Изпълнителя възнаграждение както следва:  

- Тениски с яка – 14,50 лв (с ДДС) за брой 
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- Суитшърт с качулка– 18,90 лв (с ДДС) за брой 

 (3) Възнаграждението ще бъде заплатено по следната схема: 

- Финално плащане - 100% (сто процента) в срок до 5 /пет/ работни дни след 

предаване на поръчката от страна на Изпълнителя 

Плащанията трябва да  станат на следната банкова сметка на  

„ГАРМЪНТ ФАКТОРИ“ ЕООД  

IBAN: BG93RZBB91551002110539 

БАНКА Райфайзенбанк 

 

IІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 3. Изпълнителят е длъжен: 

1. Да изработи  посоченото в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в срок до 

19.11.2018 г. 

2. Да достави стоката до следния адрес на Възложителя: 

 гр.София, ж.к. Дружба 2, ул. „Обиколна” №47, за което се съставя приемо-

предавателен протокол между представители на Възложителя и Изпълнителя. 

 

Чл. 4. Изпълнителят има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия; 

Чл. 5. Възложителят е длъжен: 

1. Да плати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в посочените срокове 

и условия; 

2. Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, 

количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме веща. Приемането 

на веща се извършва с подписването на Приемо-предавателен протокол, 

който съставлява неразделна част от този договор; 

3. Да осигури надлежно упълномощено лице, което да получи/приеме от 

Изпълнителя изработеното, като е длъжен в 5 /пет/ дневен срок да посочи 

трите имена на същото лице. 

Чл.6. Възложителят има право: 

1. Да получи изработеното съгласно договореното в настоящия договор; 
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2.Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци 

на изработката, Възложителят алтернативно може да избира между 

следните възможности:  

a. отстраняване на недостатъците за сметка на Изпълнителя; 

b. да бъде намален размерът на възнаграждението по допълнително 

изрично писмено споразумение постигнато и подписано между страните. 

 

 

ІV. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 8. При забава на Възложителя да заплати дължимото по договора 

възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 1 % /един процент/ от дължимата 

сума за всеки ден, но не повече от 10 % /десет процента/. 

Чл. 9.(1). При забава на Изпълнителя да изработи и достави веща, той дължи 

неустойка в размер на 1 % /един процент/ от стойността на изработената вещ за всеки 

ден забава, но не повече от 10 % /десет процента/.  

(2). Изпълнителя не носи отговорност в случай при неправилна и прекомерна 

употреба на полученото облекло.  

(3). Изпълнителя не носи отговорност в случай при замерването учениците са 

дали неверни размери.  

   

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 10. (1). Всички предоставени или разкрити от Страните за нуждите на договора 

материали, информация и/или други данни, които разкриващата страна счита за 

конфиденциални и/или поверителни и които се отнасят до интелектуалната 

собственост, ноу-хау, дейности, финансови операции и/или търговски, маркетингови, 

проучвателни, планове и стратегии, касаещи съответната страна и/или свързани с нея 

дружества ще се третират в отношенията между страните като конфиденциална 

информация. 

(2). Страните се съгласяват по време на действието на настоящия договор да 

пазят конфиденциалната информация, разкрита или станала им известна при или по 
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повод изпълнението на поетите договорни задължения. Всяка от Страните се 

съгласява, че през този период няма да използва (директно или индиректно) 

конфиденциалната информация за цели, различни от формулираните в договора, без 

предварителното писмено съгласие на другата страна. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява: 

1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено; 

2. С изпълнение на изработката; 

3. В предвидените от закона случаи. 

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се считат за 

валидни само, ако са направени в писмен вид и са подписани от надлежно 

упълномощени представители на страните. 

Чл. 13. Всички известия между Страните ще се смятат надлежно връчени, ако са 

изпратени на посочените по-долу адреси. Всяка страна е длъжна да уведоми другата в 

10/десет/-дневен срок за промяна на посочения адрес за кореспонденция, а именно: 

  за Възложителя – гр. София 1582, ж.к. Дружба 2, ул. „Обиколна” №47, тел. 

0898595136, email g.hristov@gh-group.eu; 

 за Изпълнителя - гр. София, ул. „Илиянско шосе“ 2, тел. 0898541534, e-mail 

kristina@dino.bg; 

Чл. 14. Подписалите този договор лица декларират, че са валидно представляващи 

юридическите лица, от чието име и за чиято сметка подписват, както и че притежават 

пълната представителна власт, изискуема от законодателството и необходима с оглед 

поемането на права и задължения по настоящия договор, като в противен случай 

поемат пълна отговорност и заместват за действията страна за която са подписали. 

Чл. 15. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните 

норми на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения – Закон за 
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задълженията и договорите, Търговски закон и разпоредбите на действащото 

българското гражданско законодателство. 

Чл. 16. Всички спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения по 

договора, включително и тези във връзка с неговото тълкуване, действителност и 

прекратяване, ще се решават от страните в дух на взаимно разбирателство и добра 

воля, със споразумение, а при непостигане на такова – по съдебен ред от Софийски 

районен и Софийски градски съд в зависимост от правилата за родовата подсъдност, 

съгласно Гражданския процесуален кодекс на РБ.  

Чл. 17. Ако някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима 

до определена степен, тя се замества по право от повелителните норми на закона и не 

влече недействителност на останалите клаузи на договора.  

 Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от Страните. 

ДОГОВОРИЛИ СЕ: 

___________________     ___________________ 

 /<<<<<<</              /Добрин Чокоев/ 



ДОГОВОР за изработка  Стр. 6 от 6 

 
 
 

 

 

 

Възложител: .........................  Изпълнител: „ГАРМЪНТ ФАКТОРИ“ ЕООД 

 Приложение 1 

 

 Блуза с яка:  

- Материя: Пенирано пике – 100% памук 

- Размер – 6-16 г. 

- Брой: 405 бр. 

- Щампа: Пълноцветен печат на предница 

- Цени: 14,5 лв (с ДДС) 

 

 

 Суитшърт: 

- Материя: Двойна вата – 95% памук 5% ликра 

- Размер – 6-16 г. 

- Брой: 335 бр. 

- Щампа: Пълноцветен печат на предница 

- Цени: 18,9 лв (с ДДС) 

 


