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ДОГОВОР

№ 22/24.01.2017г.

Днес 24.01.2017 г. в гр.Шумен, между:

1. Териториално поделение „ДГС Шумен”, ЕИК 2016174120019, със седалище и адрес
на управление:  гр.  Шумен,  ул.  “Петра “  ,  № 1,  ет.  5,  представлявано от инж.Младен Манев -
директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед № 356/29.12.2016г.год. на инж. Веселин
Нинов в качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ШУМЕН и наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
2.  „Антасстрой”ООД , ЕИК:202659243, регистрирано и вписано в Търговския регистър

към Агенция по вписванията,  със седалище и адрес на управление гр.  Велики Преслав,  общ.
Велики Преслав,  обл.  Шумен,  ул.  „Н.  Петрини”  № 13в”,  представлявано от Андрей Симеонов
Аврамов, в качеството му на управител, наречено по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се
сключи настоящият  договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК  НА ДОГОВОРА
1.1.Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл. 20, ал.4, т.2 от

Закона за обществени поръчки.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни следните

доставки:
1.1.1.Доставка на ел. материали;
1.1.2. Доставка на ВИК части;
1.1.3. Доставка на брави, патрони, ръчни инструменти (гаечни ключове, чекове, клещи,

длета, пили и др.)
1.1.4. Доставка на стопански инвентар (кирки, лопати, брадви, ръкавици, сезал, чували

и др.)
1.1.5. Доставка на артикули (санитарни изделия за баня и кухня).

  1.2. Място на доставките: гр. Шумен, ул. „Петра” №1, ет.5.
  1.3. Срокът на договора - до   31.12.2017г.  считано от датата на сключването му.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
2.1. Общата стойност на договора за изпълнение доставките, съгласно приложението,

което е неразделна част от настоящия договор е в размер на: 7000,00 лева (словом:седем
хиляди лева ) без вкл. ДДС/  и 8400,00лв (осем хиляди и четиристотин лева ) с вкл. ДДС, без
обвързване на Възложителят със задължението  да възложи доставката в пълния прогнозен
обем, съгласно приложението към настоящия договор .

2.2.Плащането от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще се извършва след получаване на
надлежно издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банковата сметка на същият,
както следва:

IBAN: BG33UBBS80021014668940
BIC: UBBSBGSF
при банка:”ОББ” АД , клон: Шумен
2.4. Заплащането на доставките ще се извършва, съгласно единичните цени на същите,

без включено ДДС по представената ценова оферта, като същите не следва да се променят до
приключване на срока на действието на договора

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия договор в

количество, параметри  и с качество отговарящо на изискванията .



2

4.2. Да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да
я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок.

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация,
свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. Да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението.
4.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на

доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на
изпълнението.

4.6.Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора.
4.7.Да доставя на Възложителя неупотребявани материали, без видими или скрити

дефекти.
4.8.Да заменя за своя сметка, доставените дефектни/употребявани или необратимо

повредени материали в срок  от 5 дни от получаване на рекламацията..
4.9.Да спазва представените общи гаранции на закупуваните доставки.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
5.1.Да получи от Изпълнителя поръчката предмет на настоящия договор в количество,

параметри   и с качество отговарящо на изискванията .
5.2.Да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;
5.3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във

всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.4.Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи

доставката в срока по настоящия договор;
5.5.Да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите

спецификации на Възложителя.
5.6.Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в

договора.
5.7.Възложителя може да заяви и закупи допълнителни количества артикули от

описаните видове в Приложение №1а, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от
Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да замени и/или закупи при възникнала
необходимост артикули – извън  Приложение №1, от търговските обекти на Изпълнителя с
посочения от него следен % отстъпка,  като не надвишава финансовия ресурс по сключения
договор.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност.

7.2.При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 7.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на този договор, определена при
сключването му.

7.3.Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната
страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

7.5.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този договор,
виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.

         VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Договорът може да се изменя при хипотезите на чл.116 от ЗОП
8.2. Договорът се прекратява:
8.2.1.При хипотезите на чл.118-120 от ЗОП
8.2.2.с изпълнението му;
8.2.3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
8.2.4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
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8.3. Възложителя може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до
Изпълнителя, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че Изпълнителя не
извършва услугата с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат
само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на Възложителя.

8.4.Възложителя може да прекрати договора с писмено уведомяване до Изпълнителя,
ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.

ІХ ОБЩИ УСЛОВИЯ
9.1. Всички допълнения и  изменения по настоящия Договор се оформят в Анекс,

подписан от двете страни.
9.2. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото

българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1……П………………                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………П………….
        (……………-директор ТП)            (……………..- управител)

2...........П..........................
          (– р-л счетоводен отдел ТП)
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Приложение №1 към Договор №. 22/24.01.2017.г.,

1. Обща стойност на доставките  -разпределени в отделни категории, както следва:

№ Предмет на обществената поръчка
Обща стойност
на доставката, в
лв. без ДДС

1 Доставка на ел. материали; 2000,00
2. Доставка на ВИК части; 1500,00

3.
Доставка на брави, патрони, ръчни инструменти
(гаечни ключове, чекове, клещи, длета, пили и др.) 1000,00

4.
Доставка на стопански инвентар (кирки, лопати,
брадви, ръкавици, сезал, чували и др.) 1000,00

5.
Доставка на артикули (санитарни изделия) за баня и
кухня. 1500,00

Обща предлагана цена:        7000,00

1. Обща стойност словом 7000,00 лева (словом: седем хиляди лева.) и 8400,00 лева (словом:
осем хиляди и четиристотин лева.) с вкл. ДДС.

2. Срок за доставка (с вкл. всички съпътстващи разходи за доставка) – 1 /един/ календарен
ден, считано от момента на заявените количества (за всяка една заявка поотделно в периода до
2017г.).

3. Място на доставка: ТП „ДГС Шумен – административна сграда гр. Шумен, ул. „Петра“
№1, ет.5.

4. Срок на договора – дванадесет месеца от датата на сключването.

     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1………П………                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…П………………….
        (…………-директор ТП)            (………- управител)

      2..........................П...........
                            (…….. – р-л счетоводен отдел ТП)


