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за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 
резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 
инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 
2015 година»

Днес, 28 ЬЧ_____2015 г., в грТенерал Тошево между:
1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ

СИДП ДП ШУМЕН, седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, 
обл.Добрич, ул.“Трети март“ №42 , булстат 2016174120061, представлявано от
инж.Йорданка Найденова- директор и Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел , 
наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и,

2. “Елит кар Добрич“ООД, седалище и адрес на управление:гр.Добрич,
бул.»Русия» №13, ЕИК124624169, съгласно ТР към Агенция по вписванията на, с 
ЕИК/БУЛСТАТ, представлявано от представлявано от Атанас Георгиев W Ч <>< в
качеството му - Управител, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 7 от
02.04.2015 г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево за класиране на участниците и
определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез покупка 
по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети ,
селскостопанска техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно 
горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 година»открита с Решение № 2 от
27.01.2015 г., се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 
обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез покупка 
по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети ,
селскостопанска техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно 
горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 година», съгласно Техническото 
предложение -  Приложение № 1 и Ценовото предложение -  Приложение №2 на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на 
поръчката, съгласно документацията за участие, неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага доставките, предмет на настоящия договор, със 
заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката ще се извършва по факс, емайл или с писмо до 
адреса на изпълнителя

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Максимално допустимата стойност на договора е 10 000 (десет хиляди) 

лева без ДДС, франко мястото на доставката, като Възложителя след сключването на 
договора не се обвързва с цялостното усвояване на определеният финансов ресурс



(2) Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичната 
продажна цена в търговския обект на Изпълнителя, намалени с 
12%(дванадесет процента) представляваща 'търговска отстъпка .

(3) В срок до приключване на договора Изпълнителя се задължава да не променя 
първоначално предложения % на направената търговска отстъпка, съгласно офертата 
му.

(4) В цената са включени всички разходи за опаковка , такси , транспорт и други 
съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС и са определени франко обекта на 
Възложителя .

(5) Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по посочена от 
изпълнителя банкова сметка в срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на 
данъчна фактура за доставка.

(6) Основание за плащане е издадена от Изпълнителя данъчна фактура. Данъчна 
фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- предавателен протокол между 
страните за извършената доставка.

(7) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: БАНКА ДСК ЕАД
IBAN:BG18STSA93000021988696
BIC: STSABGSF
(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 23.

Ш. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Срокът на договора е до 31.12.2015г..
(2) Срок за доставка- 1 (един) календарен ден считано от датата на подаване на 

заявка от Възложителя ( не по- дълъг от 7 /седем/ календарни дни)
(3) Мястото на изпълнение на поръчката -  Предаването на доставката ще се 

осъществи в ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.”Трети 
март” №42

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Приемането на доставката , се извършва от лица, определени от 

Възложителя в присъствието на Изпълнителя
Чл. 5. Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи с 

приемо- предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) 
подписан от двете страни в два екземпляра
Чл. 6. За дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо- предавателния 
протокол (стокова разписка или еквивалентен документ).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати уговореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия

договор.



2. да определи свой упълномощен представител по настоящия договор и да 
уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълно, качествено и в срок 

изпълнение на задълженията по този договор;
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 

извършеното по договора;
3. чрез своя упълномощен представител да контролира във всеки един момент 

изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се 

отклонява от условията на договора и приложенията към него;
2. да снабди Възложителя с валиден сертификат , издаден от производителя за 

качество и произход на доставките;
3. Изпълнителят гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и Европейския съюз;
4. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 

изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него;
5. да отстранява за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при 

извършване на дейностите по настоящия договор;
6. да замени доставената част с друга за своя сметка, в случай на констатирани 

недостатъци или несъответствие на стоките, предмет на доставката, за които 
Възложителят не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им

7. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение по реда и при 

условията на настоящия договор;
2. да изисква приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените дейности, когато те 

са извършени качествено и в срок съобразно условията на договора.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 11. (1) Рекламации по отношение на количествата и видими дефекти на 

доставените стоки се правят в 14. (четиринадесет) дневен срок от момента на 
подписване на двустранен приемо- предавателен протокол (стоково разписка или 
еквивалентен документ), удостоверяващ дата на доставката.За рекламация та по 
настоящата алинея се съставя констативен протокол.



(2) Възложителят е длъжен да уведоми незабавно Изпълнителя за недостатъци 
или несъответствие на стоките , за които не е знаел и не е могъл да узнае при 
приемането й

(3) При установяване на несъответствия във вида или качеството, които не са 
могли да бъдат открити при приемането им, Изпълнителят заменя доставената част с 
друга, съответстваща на необходимата за извършване на ремонта.

(4) Връщането на рекламираните стоки се извършва за сметка на Изпълнителя
(5) Търговската гаранция , дадена от Изпълнителя за доставените от него резервни 

части , предмет на този договор:
-за руски автомобили -  6 (шест) месеца, считано от датата на доставката
-за западни автомобили-12 (дванадесет) месеца считано от датата на доставката

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключването на договора гаранция за 
изпълнението му размер на 300,00 лева, представляваща 3 % от общата цена на 
договора без ДДС.

(2) Гаранцията се представя с валидност 30 дни след изтичане на срока за 
изпълнение на предмета на настоящия договор, съгласно чл. 1, ал. 1 под формата на 
парична сума, внесена по сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за 
участие или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, 
същата се освобождава като се връща оригиналът. В случай, че гаранцията за 
изпълнение е под формата на парична сума, гаранцията се освобождава чрез 
превеждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2, ал. 6.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 календарни дни след 
неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, 
равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 
договора в случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е отнесен за 
разрешаване от съдебен орган - в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое 
вземане, установено при произнасянето по спора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора;
2. при достигане на максимално допустимата стойност и изпълнението на всички 

задължения по него от страните;



2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 

30 (тридесет) дни;
4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без 

правоприемство;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие от 30 (тридесет) дни;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно неизпълнение на 

задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. Всяка от страните може да развали договора в случаите при условията и 

последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната 
страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

Чл. 15. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не 
изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за 
изпълнение на съответното задължение.

Чл. 16. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили 
съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за 
които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на 
дължимите суми въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.

Чл. 17. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от 
общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен 
срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 
договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % на 
ден от стойността на неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 25 
% от тази стойност

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по 
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на 25 % от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

Чл. 18. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното 
отстраняване.

Чл. 19. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди 
и пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското 
законодателство.

Чл. 20. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, както и в резултат на използване на некачествени резервни 
части, материали, консумативи и неспазване на сроковете, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО



Чл. 21. Приемането на доставките по чл. 1 се извършва от определени от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

Чл. 22. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с 
подписване от лицата по чл. 21 на двустранен приемо-предавателен протокол.

Чл. 23. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 24. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор се 
урежда чрез преговори между страните, а когато е невъзможно постигането на 
съгласие, същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.

Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката;
2. Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

/Р-л счетоводен отдел Зл.Денчев/


