
 

 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

№23/21.042017 г. 
 

Днес 21.04.2017 г. в гр.Генерал Тошево, на основание Решение № 4/16.03.2017г. 

за определяне на изпълнител на обществената поръчка поръчка №. 02711-2017-0019 

след проведена процедура по ЗОП от вида „ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА” с наименование 

„Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни 

автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, 

антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя“, открита с Решение 

№2/27.01.2017г. г. на Възложителя, се сключи настоящият договор МЕЖДУ: 

 

1. ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, с ЕИК по БУЛСТАТ 

2016174120061, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. 

„3-ти март“ № 42, представлявано от инж. Йорданка Тончева чл.2 от ЗЗЛД, в качеството и 

на ДИРЕКТОР, и Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел, като възложител на 

обществена поръчка, наричано по-долу в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 

 

2. ТОП - АВТО ООД с ЕИК 124534588, седалище и адрес на управление гр. 

Добрич, ул."Околовръстен път-Дружба 4" 88,тел. 0896020606, 0896006100, 

topavto@abv.bg, представлявано от НЕДЯЛКО КОСТАДИНОВ чл.2 от ЗЗЛД и 

МИРОСЛАВ РУМЕНОВ чл.2 от ЗЗЛД , като изпълнител на обществена поръчка 

наричано по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 

краткост „Договора/ът“, с предмет: „Ремонт и текущо техническо обслужване на 

служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни 

части, смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от 

изпълнителя“.  

  

Страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва Ремонт и 

текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и 

селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и други 

консумативи предоставяни от изпълнителя, съгласно техническото си предложение и в 

съответствие с техническата спецификация на възложителя. 

1.1. Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в 

техническата спецификация количества, но също така и не е ограничен от тях, 

доколкото същите са прогнозни. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и 

при необходимост.  

1.2.Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на максималния 

одобрен финансов ресурс,  а при възникнала необходимост може да заяви 

изпълнение и над прогнозното количество, но без да превишава одобрения 

максимален финансов ресурс за поръчката от 22500.00 лева без ДДС. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер максимум  

до 22500.00  лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 27000,00 лв.с 

включен ДДС, от които прогнозно 10 000,00 лв. за ремонт (труд) за прогнозно 

количество около 526 часа по 60 мин., при цена на услугата от 19,00 лв. 



(деветнадесет лева) без ДДС за един час (60 минути) сервизно технологично време, 

съгласно ценовото предложение на изпълнителя, прогнозно около 10 500,00 лв. за 

резервни части, и прогнозно около 2 000,00 лв. за консумативи - около 350,00 л. 

експлоатационни течности. 

2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на 

изпълнителя и приемо-предавателен протокол или друг двустранно подписан документ 

удостоверяващ изпълнението на услугата и вложените резервни части, консумативи и 

експлоатационни течности. 

2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 

/тридесет/ дни от издаване на документите по т.2.2. 

 2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане в брой или по 

банкова сметка, допълнително посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във фактурата. 

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по т. 2.4 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

2.6. Договорената цена не подлежи на завишаване в срока на настоящия договор, а в 

случай на намаление на крайните единични цени на дребно на изпълнителя в размер 

под този в ценовата му оферта, договорените единични цени се намалява до размера на 

единичните цени на дребно на изпълнителя. 

2.7. 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 т. 9.3. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, и крайният срок за 

изпълнението му е до 31.12.2017 г. с опция същия да бъде продължен и за 2018г., 

при същите условия, до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя или 

сключването на нов договор през 2018г. като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да 

предоставя услугата/да изпълнява отделните дейности от услугата, в срок/срок до 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на приемане на автомобила до предаването 

му. 

3.2. Мястото на изпълнение е: в мястото на домуване на МПС - в гр.Генерал Тошево 

или в с.Крушари, общ.Генерал Тошево. Всички разноски за изпълнение на услугата са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 

на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в т. 10.1 от настоящия договор. 

4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 



5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска 

тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него 

оферта. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи 

за изпълнение на договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 

договор. 

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.3. 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. 

 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

8.1. При извършване на дейностите следва да се влагат резервни части и консумативи, 

които са нови, неупотребявани и отговарят на изискванията за качество в Република 

България, с гаранция не по-малка от дадената от завода производител. При 

невъзможност да се осигурят нови резервни части, е възможно да се извърши доставка 

и монтаж на алтернативни или рециклирани такива, след предварително съгласие на 

упълномощено от възложителя лице по изпълнението на договора. 

Ако използваните при изпълнение на услугата консумативи са с посочен от 

производителя срок на годност, същите следва да са нови, със оставащ срок на годност 

не по малко от 2/3 от общия срок на годност считано от датата на производство, или 

остатъчен срок на годност 2/3 от времето преди датата на изтичане на срока на годност 

посочен на опаковката на използвания консуматив. След изпълнение на заявената 

услуга, изпълнителят ще предава по искане на възложителя опаковките, гаранционните 

карти, копия от документите за платените суми за материала, и изобщо всички 

документите даващи право да се предяви рекламационна претенция, към изпълнителя, 

и към неговия доставчик.  

8.2. В посочените гаранционни срокове, изпълнителя поема за своя сметка подмяна на 

некачествена част и/или отстраняването на повреди/неточности, възникнали в 

резултат на некачествено изпълнение, като при неизпълнение на това задължение от 

изпълнителя, както и при забава в изпълнението на възложена дейност, 

възложителя има право  от свое име и за сметка на изпълнителя да получи 

необходимото изпълнение от избран от него друг доставчик на същата услуга. 

Възложителя има право да прихване платените от него суми от задълженията си към 

изпълнителя. 

8.3. В случаите по горната точка, Възложителя има право да прекрати договора 

едностранно, без предизвестие, и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на 

изпълнението. 

8.4.Качеството на извършената работа се доказва като след появата на 

несъответствието с необходимото качество, възложителя уведоми изпълнителя за това 

и му определи срок за осигуряване на негов представител за съставяне констативен 



протокол. В случай, че след като е уведомен, изпълнителя не прати свой представител 

за констатиране на некачественото изпълнение в определения от възложителя срок, в 

зависимост от случая, но не по-малък от 1 час, то констативния протокол се съставя от 

трима служители на възложителя, и служи за безспорно доказателство за некачествено 

изпълнение.  

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по т. 9.1 на двустранен протокол/акт или на друг документ. 

9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ 

10.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 лв. за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от максималната стойността на 

договора/позицията. 

10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

11.3. 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, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

12.1. Настоящият договор се прекратява: 

12.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане/изплащане на предвидената в т. 2.1 

стойност; 

12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

12.1.4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт 

на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

12.1.5. С окончателното му изпълнение; 

12.1.6. На основанията предвидени в Закона за обществените поръчки; 

12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 



12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 

работни дни; 

12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едноседмично 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при наличие на основанията и по реда на Закона за обществените поръчки. 

14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени 

чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 

на стария адрес. 

16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 

при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение  –  приложение № 2 към настоящия договор. 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 3 към 

настоящия договор. 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

………………п/ печат/…………......             …………………………п / печат/............…… 

        (инж.Й.Найденова)                                        („Топ Авто“ООД) 

 

Р-л СО.......п.... 

                   /Зл.Денчев/ 
 

 


