
ДОГОВОР

№ 21/24.01.2017
за изпълнение на обществена поръчка за услуги

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, представлявано от инж.Младен Манев - директор,
като упълномощено лице съгласно Заповед № 356/29.11.2016г.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. “Елза” ЕООД,  гр. Шумен,  ЕИК- 127624053, на Агенция по вписванията, със седалище

и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „ Митко Палаузов”  № 6, представлявано от Христа
Иванова Костадинова -  управител,  в качеството му на управител,  наречено по-нататък за краткост
по-долу  наричан за краткост по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият  договор за следното:

„Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-
превозни средства, собственост на ТП „ДГС Шумен” през 2017г. и други, свързани с тях
услуги”

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1)Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя следните технически услуги по
Приложение 1 към документацията, съгласно техническа и ценова оферта на изпълнителя, която е
неразделна част от този договор, под следните условия:

- Посочените услуги по вид, количество в техническата и ценова оферта са
прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор.

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуги".
(3)Прогнозната стойност на услугите зависи изцяло от нуждите на Възложителя.
(4)Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретните услуги, след

като Възложителят изпрати до Изпълнителя заявление, на следните адреси и/или телефони за връзка
предоставени от Изпълнителя:

Адрес: гр. Шумен, ул. „ Митко Папазов” №6
Телефон: 0893537915
e-mail: elza_avtomivka@abv.bg
(5)Изпълнителят приема заявката на възложителя по ал.4, направена в писмен вид, по телефон,

факс или електронен адрес.
(6)Извършването на заявената от Възложителя услуга ще се извършват в предварително

посочените от Изпълнителя обекти (автомивки) или на определените от Изпълнителя места-в
границите на град Шумен, Община Шумен.

(7)Извършването на услугата се удостоверява и приема от Възложителя с приемо-предавателния
протокол, подписан от двете страни.

(8)В протокола по чл.1,  ал.7  се описва и предоставената търговска гаранция за качеството на
извършената услуга, която не може да се различава от тази посочена в офертата на възложителя.

II. СРОКОВЕ
Чл. 2.Срок за изпълнение на договора:
(1). Изпълнението започва в 1(едно)- дневен срок след подписване на договора.
(2) Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна доставка от  1( словом: един )

астрономически час,  считано от датата на получаване на заявка от Изпълнителя.
(3). Крайна дата за изпълнение на договора- 31.12.2017г.
(4). В срок до приключване на договора (до 31.12.2017г.) Изпълнителя се задължава да не

променя първоначално предложените единичните цени на услугите, % на направената търговска
отстъпка и срока на търговската гаранция, съгласно офертата на Изпълнителя.



III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1)Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на 1440 лв.( словом: хиляда

четиристотин и четири десет лева) без вкл. ДДС, като Възложителя след сключването на договора
не се обвързва със цялостното усвояване на определеният финансов ресурс.

(2).Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени на услугите,
съгласно представената ценова оферта от Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

(3)В цената не са включени непредвидени разходи невъзможни да бъдат определени с оглед
естеството на услугата  .  Същите се заплащат отделно на база стойността им обявена в каталога на
изпълнителя намалена с договорираната търговска отстъпка по чл.3(2) от настоящия договор.

(4)Заплащането на стоките ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на
Изпълнителя в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на издаване на данъчна фактура за
доставката.

(5)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.

(6) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банковата му сметка
IBAN: BG39 UBBS80021004639420
BIC код: UBBSBGSF
при  Банка Обединена Българска банка,
клон: Шумен,
офис: Шумен

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи извършването на изисканата услуга в срока и при

условията, договорени между страните;
(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в

сроковете от настоящият договор;
(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи уговореното

възнаграждение в посочените срокове и условия.
(3).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.да извърши услугата, съгласно заявка и технически спецификации, определени от

Възложителя.
2.без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица

документи и информация, свързани с изпълнението на доставката.

V. ПРИЕМАНЕ
Чл.5.Приемането на услугата се извършва от лицата, определени от Възложителя да управляват

съответните служебни МПС в присъствието на изпълнителя или друго определено служебно лице.
(2)Удостоверяването на качеството и количеството на извършената работа ще се осъществи с

двустранен приемо-предавателен протокол, включващ и информация за предоставената търговска
гаранция за качеството на извършената техническа услуга.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7(1)Настоящият договор се прекратява след изтичане срока на договора.
(2)По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
(3)Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в показателите на

доставката, съгласно сертификатите и за качество по БДС, предмет на договора.
(5)Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на

предвидените задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8(1)Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления

помежду в писмена форма.  Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс,
телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане
на изявлението.

Кореспонденцията между страните ще се осъществява на следните адреси:
(2)1.За Възложител : „ДГС Шумен”, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.

“Петра“ , № 1, ет.5, тел./факс: 054 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg
(2)2.За Изпълнител : „Елза” ЕООД, ЕИК  : 127624053



Тел.0893537915., e-mail:  elza_avtomivka@abv.bg
(3)Промяна на адреса и/или телефоните за връзка може да се извърши едностранно от страните,

за което са длъжни да уведомят другата страна.
(4)При виновно неизпълнение на това задължение, писмените и електронни документи

изпратени на адресите по ал. 1 и заявките по телефона се считат за получени.
(5)Всички възникнали между страните спорове във връзка с прилагането на настоящия договор

се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на споразумение — от компетентния съд.
(6)В случай,  че някоя от клаузите по настоящия договор бъде отменена или обявена за

недействителна, то това няма да води до отмяна на останалите клаузи от договора.
(7)За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на действащото българско

законодателство.
 (8) Настоящия договор може да бъде изменян и допълвам единствено при наличие на хипотезите

в чл.  43,  ал.1  от Закона за обществените поръчки,  страните по настоящия договор не могат да го
изменят или допълват.

Този договор се състои от 3 /три/ страници и се състави, подписа и подпечата от страните в два
еднообразни екземпляра -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  всеки със силата на
оригинал.

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

       1……П………………                                 1……………П……………………
       (инж………. - директор на ТП)     (........................................- ……………..)

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ДОГОВОР №21/24.01.2017 ГОД.

към договор с предмет: „Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на
служебните моторни-превозни средства, собственост на ТП „ДГС Шумен” през 2017г. и
други, свързани с тях услуги”

1.Списък на МПС – собственост на ТП „ДГС Шумен” предмет на услугите:

No.
по ред

Марка и модел на МПС,
тип двигател

Мярка Количество

1. ВАЗ 2121 „Нива 221”,бензинов бр. 1
2. Мицубиши Паджеро, дизелов бр. 1
3. Лада Нива 4х4 пикап, бензинов бр. 1
4. Лада Нива 4х4, бензинов бр. 5
5. Фолксваген Транспортер -

пътнически микробус, дизелов
бр. 1

6. Мазда ЦХ-7, дизелов бр. 1

2.Списък на услугите – по прогнозно количество, договорени  единични цени и обща
крайна цена

Наименование на услугата Мяр-
ка

Прогноз-
но

коли-
чество*

Предлагана
един.цена за

изпълнение на
услугата, лв.

Обща
стойност,

лв. без ДДС

1.Комплексно вътрешно и външно
почистване (измиване)  на МПС (по
приложен списък)

Брой 180 8.00 1440.00

Всичко: х х х 1440,00лв.без
ДДС

Посочените по вид и количество услуги в приложението не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със
задължителното изпълнение на услугите. Предоставянето на същите ще се извършва след заявка от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в рамките до одобреният максимален финансов ресурс одобрен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

       1…………П…………                                 1…………………П………………
       (инж……… - директор на ТП)     (........................................- ……………..)

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




