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Д н е с . .2016 г. в гр. Шумен, между:
1. „Североизточно държавно предприятие” ДП -  гр. Шумен (СИДП ДП), със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. “Петра” № 1, вписано 
в Търговския регистър към АВ -  гр. София с ЕИК: 201617412, управлявано и представлявано от 
инж. Веселин Нинов, в качеството си на директор, и Янко Янков, в качеството си на р-л 
„Финансов отдел“ и главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна

и
2 „Пожарна техника“ ООД, ЕИК: 131543760, със седалище и адрес на управление: област 

София (столица), община Столична, гр. София 1309, район р-н Илинден, ж.к. СВЕТА ТРОИЦА, 
бл. 145Б представлявано от Жоро Иванов в качеството си на управител и съдружник в
дружеството, наречено по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание 
разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следните 

продукта:
Ръчни пожарогасителни средства за нуждите на „ДЛС/ДГС“ -  териториални поделения към 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП -  гр. Шумен, наричани по-долу за краткост 
„продукти“.

(2) Общият брой на заявените продукти е 100 броя, разпределени по териториални 
поделения (стопанства), съгласно приложение № 1 -  неразделна част от настоящия договор.

(3) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално доставените продукти, приети от съответното 
стопанство, съгласно условията на настоящия договор.

Чл. 2 Срокът за изпълнение на настоящия договор е до подписване на последния 
предавателно-приемателен протокол за последната доставка и нейното плащане, при условия 
съгласно този договор, но не повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключването му.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3(1) Общата стойност на договора за изпълнение на доставката, разпределена по брой 

продукти за всяко стопанство, съгласно приложение № 1 към настоящия договор, е в общ 
размер от 16 500,00 лв. (шестнадесет хиляди, петстотин лева и нула стотинки), без ДДС, 
при единична цена за всеки продукт в размер от 165,00 лв. (сто шестдесет и пет рева и нула 
стотинки), без ДДС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя продуктите, както следва:
1. В административната сграда на ЦУ на СИДП ДП -  гр. Шумен.
2. В административната сграда на ТП „ДГС Провадия“.
(3) Продуктите се приемат с предавателно-приемателен протокол, подписан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служебно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) След подписване на двустранния протокол по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура 

към всяко териториално поделение (стопанство) за съответния брой пожарогасителни средства, 
съгласно приложение № 1.

(5) Заплащането се извършва до 10 (десет) дни след издаване на фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към съответното стопанство -  ДЛС/ДГС, като териториалното поделение 
заплаща размера на доставката за броя продукти по приложение № 1 по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
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III. ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Да извърши с грижата на добър търговец доставката на ръчни пожарогасителни 

средства в количество и при условия, съгласно този договор.
Чл. 5. Да получи договорената цена по реда и начина посочен в настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 6. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на ръчни пожарогасителни средства в 

количество и при условия, съгласно този договор.
Чл. 7. Да заплати договорената цена по реда и начина посочени в този договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8 (1) Настоящият договор се прекратява с подписване на последния предавателно- 

приемателен протокол за последната доставка и нейното плащане, при условия съгласно този 
договор, но не повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключването му.

(2) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
(3) Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в 

показателите на доставката, съгласно качеството по БДС, предмет на договора.
(4) . Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

предвидените задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства.
V. НЕУСТОЙКИ.

Чл. 9. В случай на неизпълнение на договорните условия по настоящия договор, 
виновната страна дължи неустойка в размер на 20% от общата стойност на договора, посочена в 
чл. 3, ал. 1 от този договор.

VL ЗАКЛЮЧИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 10. Неразделна част от настоящия договор е приложение № 1 за разпределените 

бройки на ръчни пожарогасителни средства ио териториални поделения „ДГС/ДЛС“.
Чл. 11. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство.
Чл. 12. Изменението иа клаузите на договора може да се извършва само след постигнато 

съгласие между страните, изразено в писмена форма, като за постигане на договорености се 
подписва анекс.

Настоящият договор се състои от 4 (четири) страници, ведно с приложение № 1 към него, 
и се изготви в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. ИНЖ. ’
Директор ма^СИДП ДДДЛумеп 1

2. j /л „Финансов отдел“ и
главен счетоводител на С14ДЙ ДП -  гр. Шумен

Проверил: 1
ИНЖ.
зам.-директор на СИДГ^ДП ргр . Шумен

Съгласувал:

Главен юрийсонЪуда  ̂ ' X 
при ЦУ на СИДП ДП -  гр. Шумен

ИзголвияЕ^

Юрисконсулти Ц,* ма sjWinДП -  Шумен

ЗА изпълни^еЛ ^
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Приложение № 1
към договор № />??£..<^£.2016 г. с предмет:

Доставка на ръчни пожарогасителни средства за нуждите на „ДЛС/ДГС“ -  териториални 
поделения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП -  гр. Шумен, разпределени по брой

за всяко стопанство.

т п
дгс/длс БУЛСТАТ E-mail адреси МОЛ

Брой ръчни 
пожарогасите 
лии средства, 

за всяко 
стопанство.

Единичн 
а цена в 
лева без
ддс.

ЦУ 201617412 office®,dnshumen.be инж. Веселин 
Нинов 12 165,00

ДГС
Варна

2016174120038 das.vama@doshumen.ba инж. Николай 
Хлебаров 5 165,00

ДГС
Провадия

2016174120111 das.Drovadia@doshumen.be инж. Живко 
Живков 4 165,00

ДГС
Суворово

2016174120057 das.suvorovo@doshumen.b
g

инж.Радостин
Желязов 5 165,00

ДГС
Цонево

2016174120145 das.conevo@doshumen.ba инж. Росен 
Русев 5 165,00

ДЛС
Шерба

2016174120080 dls.sherba@doshumen.be инж. Йордан 
Радославов 6 165,00

ДЛС
Балчик

2016174120130 dls.balchik®doshumen.be инж. Калинка 
Тодорова 4 165,00

ДГС
Г.Тошево

2016174120061 des.e toshevo@doshumen. 
bg

инж. Йорданка 
Найденова- 

Стоянова 5 165,00

ДГС
Добрич

2016174120154 das,dobriteh@dDsh.umen.ba инж. Цанко 
Николов 5 165,00

ДЛС
Тервел

2016174120107 das.tervd@doshumen.be инж. Цветелин 
Миланов 6 165,00

ДЛС
Черни
Лом

2016174120095 dls.chemi lom@doshumen. 
bg

инж. Григор 
Гогов 6 165,00

ДГС
Върбица

2016174120076 das.varbitca@doshumen.ba инж. Халми 
Амза 165,00

ДЛС
Паламара

2016174120126 dls.Dalamara@doshumen.ba инж. Севен
Башлъ

■

6 165,00

ДГС
Преслав

2016174120023 das.oresIav@doshumen.be инж. Янко 
Йорданов 4 165,00

ДГС
Смядово

2016174120042 des.smiadovo@dpshumen.b
g

инж. Сава 
Савов 4 165,00

ДГС
2016174120019 das.shumen@doshumen.be инж. Младен 5

165,00
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Шумен Манев

д г с
Търговищ

е

2016174I20183 dgs.targovishte(2>,dpshumen.
bg

инж. Васил 
Василев 5 165,00

ДГС
Омуртаг

2016174120179 des.omurtag®,dpshumen.be инж. Росен 
Русинов 5 165,00

ДГС Нови 
пазар

20I6I74I20I98 dgs.novi pazarfajdpshumen. 
bg

инж. Ради 
Иванов 4 165,00

Общо за 
СИДП 

ДГ1 -  гр. 
Шумен:

X X X 100 16 500,0 
0

я
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж.
Директор на СЩЩДП-Щумен

2. . t „Финансов отдел“ и
главен счетоводител на СИДП ДП -  гр. Шумен

Проверил:
инж
зам.-директор на . Шумен

Л

Съгласувал:

Г лавен ю рисконсулт^ У  
при ЦУ на СИДП ДП -  гр. Шумен

(\

Изготвил:

юрисконсулт^р^ЦУ на СИДП ДП -  Шумен
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