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Договор
за отдаване под наем на офис техника

№ .......... / .......................

Днес,  ....................,   в  ...........................................  се  сключи  настоящият 
        / дата /       / населено място /

договор между:

1. ............................................., представлявано от ...............................................
              / фирма, дружество, организация /         / три имена /

в качеството си на ................................... със седалище в .............................................., 
/ длъжност /       / населено място /

адрес: ....................................................................................., ИН: ....................................,
ИН по ЗДДС: .............................., тел.:................................, e-mail: …...............................,
наричано за краткост НАЕМАТЕЛ

и

2. АМС-Лабс ООД, представлявано от Александър Цонев, в качеството си на 
управител със седалище в гр. Благоевград, ж.к. "Еленово", бл.156, ет.1, ап.1, ИН: 
101749815, ИН по ЗДДС: BG101749815, тел. 02/9024625, email: office@amc-labs.com, 
наричано за краткост НАЕМОДАТЕЛ

като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. НАЕМОДАТЕЛЯ  предоставя,  а  НАЕМАТЕЛЯ  ползва  следната  офис 
техника:

№ Марка и модел 
устройство

Сериен 
номер Брояч Комплектовка Наем, 

лв.

1
2
3
4
...

mailto:office@amc-labs.com


2. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща наем и такса за консумативите (в зависимост от 
направените  брой  копия)  за  посочената  офис  техника  за  периода 
от  .....................  до  ....................,  като  заплащането  се  извършва  на 
месечна  база  в  началото  на  всеки  месец  за  следващия  или  изцяло 
предварително, когато периода за наем е по-малък от 1 месец.

Копие
Формат

А4 А3
черно-бяло 0.024 лв 0.048 лв.

цветно 0.29 лв 0.58 лв.

В посочените цени за копие, не е включена хартия. Тя може да може да 
бъде допълнително закупена от НАЕМОДАТЕЛЯ или да бъде осигурена 
от НАЕМАТЕЛЯ, в зависимост от неговите предпочитания. 

3. НАЕМОДАТЕЛЯ осигурява транспорт на наетата техника до адрес на 
клиента, като той се заплаща допълнително по договаряне.
 

4. НАЕМОДАТЕЛЯ осигурява безплатна инсталация, настройка и тест за 
работоспособност на наетата техника на място при клиента.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

1. Задължения и отговорности на НАЕМОДАТЕЛЯ:

1.1  Да предостави на НАЕМАТЕЛЯ напълно изправна и в пълна комплектовка 
техника, като за това се извършва тест за работоспособност на наетата техника 
в  присъствие на упълномощено от  НАЕМАТЕЛЯ лице и  се  съставя приемо-
предавателен протокол.

1.2  Да ремонтира дефектирало устройство в срок до 24 часа след сигнал от 
НАЕМАТЕЛЯ  за  възникнала  повреда.  Ако  това  не  е  възможно  да  осигури 
безплатно еквивалентна оборотна техника до завършването на ремонта. При 
повреди  в  следствие  на  неправилен  транспорт  и  експлоатация  или 
експлоатация в недопустими климатични условия на наетата техника от страна 
на НАЕМАТЕЛЯ, ремонта е изцяло за негова сметка.

1.3  НАЕМОДАТЕЛЯ  не  носи  отговорност  относно  пригодност  на  наетата 
техника  за  нуждите  на  клиента,  съвместимост  със  специфичен  софтуер, 
пропуснати ползи или произтичащи в бъдеще загуби под каквато и да е форма. 
НАЕМОДАТЕЛЯ може да осигури безплатни консултации по посочените в тази 
точка въпроси.

2. Задължения и отговорности на НАЕМАТЕЛЯ:

2.1 НАЕМАТЕЛЯ наема посочената по-горе техника само за собствени нужди и 
няма право да я преотдава под наем на трети лица.



2.2 Да използва само консумативи предоставени от НАЕМОДАТЕЛЯ.

2.3 Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при възникване на проблеми с 
отдадената под наем техника.

2.4 Да не допуска неквалифициран персонал или други сервизни организации 
до офис техниката, предмет на този договор.

2.5  НАЕМАТЕЛЯ  носи  отговорност  за  взетата  под  наем  техника,  като  при 
кражба, възникване на пожар или друго събитие зависещо от НАЕМАТЕЛЯ той 
е  длъжен да възстанови стойността на наетата от  него  техника по пазарни 
цени.

2.6 След изтичане на срока на договора и отказ за подновяването му за нов 
период,  да  върне  наетата  техника  в  състоянието,  в  което  е  получена.  При 
установени повреди причинени от НАЕМАТЕЛЯ той се задължава да заплати 
необходимите ремонтни дейности.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор се сключва за срока посочен в раздел  I,  т.2 и влиза в 
сила от датата на подписването му. Изменения и допълнения на договора се 
правят в писмен вид под формата на допълнителни анекси.

2. Всички спорни въпроси по този договор ще бъдат решавани от страните в дух 
на сътрудничество, чрез преговори по между им.

3. За  неуредените  в  този  договор  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на 
българското законодателство.

4. Прекратяване на договора
4.1  с изтичане на договора, в случай че не бъде подновен за нов период
4.2  по взаимно съгласие с едномесечно писмено предизвестие
4.3  при неизпълнение на задълженията на някоя от страните
4.4  при редовно неплащане на дължимите суми от страна на НАЕМАТЕЛЯ
4.5  в случай на фалит или прекратяване на дейността на някоя от страните
4.6  при възникване на непреодолими сили – природни бедствия, войни и др.

Този договор е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните.

Дата: ........................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
  
              ........................  ......................
             / ......................... /     / А. Цонев /

     подпис и печат    подпис и печат


