
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БОРБА

договог
м»
....
.газа/ммдом.

Днес, г., в гр. София, между:
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БОРБА”, сдружение с нестопанска цел в

обществена полза, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски
Ле 75, ЕИК 121505512, представлявано от Валентин Димитров - председател на УС,
Наричано в Договора „Възложител”, от една страна

и
от друга „МИДАИС” ЕООД, със с седалище И адрес на управление: гр. София, р-

н Красно село, ж.к. Хиподрума, бл.22, ет.7, ап.26, ЕИК 200979821, представлявано от
Филип Димитров Филипов - управител, Наричано в Договора „Изпълнител”,

на основание чл. 92а, ал.7 от ЗОП се сключи настоящият Договор.
Страните постигнаха съгласие за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави на

Възложителя хранителни добавки за българските национални отбори по борба за
нуждите на БФБ, подробно описани като вид и количество в Приложение Ме 1,

представляващо неразделна част от този договор, наричани по-долу „стоки”, до краен
получател.

2. количествата хранителни добавки, посочени в Приложение .Ме 1, са
прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нито за
минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора)
на заявени за доставка хранителни добавки по съответните номенклатурни единици.

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
3. Единичните Цени на стоките по т.

1
с включен ДДС са посочени в

Приложение Мз 1
към настоящия договор, представляващо неразделна част от него.

4. Цените по т. 2 са определени до краен получател с включени транспорт,
такси, ДДС и други разходи.

5. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на
договора.

6. Общата рамкова стойност на доставките по договора с включен ДДС възлиза
на 64178.50 лв. (щесдесет и четири хиляди, сто седемдесет и осем лева и петдесет ст.).

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
7. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от

страна на Възложителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
8. Банковите разходи за превода са за сметка на Възложителя.
9. Заплащането се извършва в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от

датата на извършване на доставката, но не преди

представя



редовна фактура - оригинал, приемо-предавателен протокол за доставка, копие от
заявка по т. 10.

ІУ. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
10.Доставката на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок до

5 /пет/ календарни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя на следния
факс номер ............................... .. или е-таї1 ................................. .. на Изпълнителя.Количества, доставени извън заявката, Възложителят няма задължение да заплати.

У. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
11.За място на доставяне на стоки по този договор се определя скалдовата база

на Възложителя, находяща се в гр. София, ул. „П. Зографски” Мз 3.
12.Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху

Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемо-
предавателен протокол.

УІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕНА СТОКИТЕ
13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до

крайния получател.

УІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
14. Изпълнителят се задължава:
14.1.Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайния

получател;
14.2.Да предаде стоките от съответния вид, количество и качество на мястото на

доставяне.

УІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
15. Възложителят се задължава:
15.1.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид,

количество и качество на описаното в настоящия договор.
15.2.Да заплати доставените стоки по реда на раздел Ш.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
16.Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от упълномощен

представител на Възложителя.
17. Упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя подписват

приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИИ СРОК НА ГОДНОСТ
18.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на

техническтите стандарти на производителя.
19.Към датата на доставката, остатьчният срок на годност на стоките следва да

бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя.
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане На стоките, ако в деня на

тяхното пристигане или приемане остатъчния срок на годност на стоките е по-мал
определения по т. 19.



ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
21.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
21 .1 .Количество на стоките;
21.2.Качество - стоките са от различен вид или при употреба се констатират

нередности.
22.Рекламации по т. 21.1. се правят в 14-дневен срок от датата на доставяне с

протокол.
23.Рекламации по т. 21.2. се правят през целия срок на годност на доставените

стоки, като рекламацията задължително се придружава от констативен протокол.
24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за

установените нередности в 14-дневен срок от констатирането им.
25.В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на

получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

26.В 5-дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да

отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я

отхвърля.
27.При рекламация по т. 22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от

получаването й за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените

стоки.
28.При рекламация по т. 222. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от

получаването й да замени стоката за своя сметка И риск.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
29. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната

страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълнението,

но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените

вреди в случаите, когато те надхвърлят неустойката.
30. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни

задълженията си по раздел ХІ. в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в

размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
31.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на

договора чрез прихващане на дължими по договора суми.
32. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от

срока на изпълнение на задължението, другата страна има право да развали договора

едностранно с 30-дневно предизвестие.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИОБСТОЯТЕЛСТВА
33. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и

загуби, ако последните се дължат на непреодолима сила.
34.Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя

не може да се позовава на непреодолима сила.
35.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и

загуби, като уведомява другата страна незабавно. При неуведомяване или забавено

уведомяване, страната не може да се позове на непреодолимата сила.



36.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения
спира.

ХІУ. СПОРОВЕ
37.Възникналите по изпълнението на договора спорове се решават от страните

чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят писмено и се превръщат в
неразделна част от договора.

38.В случай на непостигане на договореност по т. 38, споровете се решават
съгласно законодателството по реда на ГПК.

ХУ. СЪОБЩЕНИЯ
39.Всички съобщения между страните, свързани с настоящия договор, са

валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от надлежните представители
на страните.

40. За дата на съобщението се смята:
40. 1 .Датата на предаване - при предаване на ръка;40.2.Датата на пощенското клеймо или обратната разписка - при изпращане по

пощата;
40.3.Датата на приемането ~ при изпращане по телекс или телефакс.
41.За валидни адреси се смятат тези, посочени на страница първа от настоящия

договор.
42.При промяна на адреса на някоя от страните, същата се счита за валидна по

отношение на другата страна от датата, на която е получено надлежно писмено
уведомление за промяната.

ХУІ. ДРУГИУСЛОВИЯ
43.Страните нямат право да прехвърлят права и задължения, произтичащи от

този договор.
44. За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство.

ХУІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
45. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и действа за срок от

дванадесет месеца.
46.Настояшият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за

всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ПРИЛОЖЕНИЕ .Не 1 КЪМ ДОГОВОРЗА ДОСТАВКАНА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

„Хранителни добавки, подобряващи фуикцноиадшого съсгояъше и скоростно -силовата издръжливост при спортисти"
Мз Продуп /търг. Описаниеии прошвта разфжвп Брой Едип-лична Обща

е опаковки цеви цена1 бош РгоІсїп Суроватъчен протеин в различни разфасовки с Кутии 908 25 бр. 70.00 лв. І750 лв.
високо сыптпиние на правени/ вид 80% Ір.,2 Нашсоге Мюу Суроватъченпротеин в различниризфасовви Кутии908 25 бр. 31.00лв. 925 лв.
със съдържаниепротеин - въглехидрати60:40 гр.,.
%

3. Амино киселини в течна форма суроватъчен
ХПЈЈРШШІІЅІ'

3.1 АтїпоВІаы Опаковки Ъ 500 бр. 4.00лв. 2000 лв.мдаРопе мл флаша3.2 Ашиш идам Опитни 50 бр. 28.00ли. 1400 ли.
500мл3.3 Ашїпо ьяцща Опаковка 1

л 20 бр. 5450 ли. 1090 ли.

4 “Шоу Атїпо Аминокиселини в таблета форма /сьд-ьригапие Биисгсрили 100 бр 67.00лв. 6700 лв.
в 'габлпп 1.600 грлуроватьчеи изолат, купи 300
концсІ-гкрит' или хищюлъват пблспги

5 ВСАА Роичїег Аминокиселинив прахообршии форми Кутии400 г. 5 бр 6250 лв. 312.50 лв./суровати изолат/ или 500 г.6 ь-(Ншишїпе Глутамин в прихообршша форми п таблети Кугии400 5 бр 67.00 лв. 335 лв.Рохчйег гр.
7 Ъ-(Ншатйпе Глутамин и таблета форма 850 или 1000 мг в Блискр 160 50 бр 64.50 лв. 3225 ли.

вар:. 'таблетки 'пблегии
8 Скайпа Рачо:: Креатинмоиохидрат- прахообризиа форми Кутии0,5 кг 5 бр 40.00 ли. 200 лв.

9 Кхеа беше еир:. Алтгшшрвн Іреапшвисиш/съдържание ш Кутии 132 30 опах 79.50 ли. 2385 лв.1000 мг. в капсула/ капсули10 Ъ-Сатййпе Л-Ікариигин + хром течнаформа -флшгоии с Флвкопи 25 1000 бр 2.70 ли. 2700 ли.[Дийц] еднократни дози. 1800-2500 мг мл11 ь-Сагпйбпе спра. Л-кириитии супи 500 мг в капсула Кутии 100 4 бр. 44.00лв. 176 лв.
гипс.

12 Мадпыйшп Магнезии + В6 - течнаформа, еднократни дози Флакони 25 1000 бр ЪЮ ли. 1800 лв.Цчїпй 511015 фливоии 250 ш' или 260мг. мл
Мадпсвїшп магнезия + В6+ витаминии инициали Опаковка0,5 20 бр 25.00 лв. 500 лв.Нови! л
ме 86 Магнити + 136 капсули Опаковки 20 бр 21.00 ли.. 420 лв.

100 гипс.
І5 Мит Упи + Мултивитамини с В-комплекс Капсули 90 200 бр 27.00 ли. 5400 лв.

бр в пуши кутии16 Нїдпмйпега! Храни-Іелиидобавпясвисокосьдърииииева Опикоикиот 150опик 25.00.71; 3750лв.Ѕшк щшершшимикрослемеити/Кшпшиимигнезии 120ппс.
Вет: Храиишшидобавшсвиоокосъдържаниена Опаковкиш 50опик ЮЈІІЈІІ. 4400лв.Есаузкегопе Беки скдисюрон в 1000 мг. капсули 150 бр

18 Ъ-Аггјпїпесарз. Хранишшидобавиисииооиосщьриииие Оиповхиот 50опик 88.00лв. 4400лв.
аргинин и Аргииин Алфа :по глугариг 1000 200 бр

« викаш:.
19 Спюозаппше Храштгепвидобавкисвисокоспдцъряиипеиа Опавощцот 50опак 42.00лв. 2100лв.(Јщпфоїйи глюкозамин 120 бр
20 Тгї Сошр1ех добавки с високо съдържание ии Опаковки от 100 опик 73.50 ли. 7350 лв.ТпЪЦІиЅ трибулус препис виц 80% сапоиинии аршиии 150 бр

1000 шкпшс.
21 ТгІьиІцЅ Хриитшши добавиш с високо съдържание ш Опаковки от 100 опак 44.00ли. 4400 ли.Тепевптз трибулуспрепис / пад 80% сапоиини 120 бр

тай*



22 РІыІІПр Ковцешратзашшщищивацыпслпршш Опаковка Іл І00бр 2750лв. 2750лв.
или кофеин и тауринтипични вкусове

23 ЕпехдуБоеве вс! Енфїийпи гелове съдържащи въглехидрати + (Махони 5006;: 2.60 л:. 1300 лв.
нинеращ ВСАА 40Іш

24 Епетву Вооз! вс! Енергийни шюве сьдьржицщвъглехидрати Силикони 50061) 2.60 ли.. 1300 лв.
+ соїїеїп турци и кофеин 401ш

25. 32% Рппеїп Вы Проюиновнбаровес вал 32% :тропна Опаковки 300бр ЗЈІЈІІ. 1 І 10 лв.
35, 50 шІи 60
гр.

Тотал: 6417850 лв.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


