
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,
                                       факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

ДОГОВОР

№ 38/16.03.2018г.
за изпълнение на обществена поръчка за доставки

Днес,  16.03.2018 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.по чл. 2 от ЗЗЛД -
директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед № 467/19.12.2017г. на инж. по чл. 2 от
ЗЗЛД в качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ШУМЕН и наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
2. „ММ 66”ЕООД, ЕИК:127575791, адрес: гр.Шумен 9700, ул.”Хан Крум” №6А,

Община Шумен, представлявано от по чл. 2 от ЗЗЛД - в качеството му на управител,  наречено
по-нататък за краткост по-долу  наричан за краткост по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият
договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага,  а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла за МПС, смазочни материали,
антифриз, спирачна течност  и други консумативи на служебни  МПС, за нуждите на ТП
„ДГС Шумен за срок от една година считано от датата на сключване на договора”.

 (2)Доставката се извършва, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляваща неразделна част от този договор.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставката при условията на направеното от него
техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, описани в приложение №1 към
настоящият договор.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Срок на действие на договора: една година от сключването на договора.
Чл. 3 Място на изпълнение: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 5.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.да получи изпълнението на предмета на настоящият договор;
2.да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във

всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета

на договора – по реда, начина и в сроковете посочени в него;
4.да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите

спецификации на Възложителя.
5.да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между

страните.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
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1.да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;

2.да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация,
свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл.3;
4.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;

5.да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в
размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката, което е 26,03 /двадесет и шест
лева и 03 стотинки/;

6.да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия
договор.

ІV.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.  6. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол,

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях лица.
VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изпълнението отговаря на възприетите стандарти
в Република България и ЕС.

Чл.8.В случай че се установят недостатъци на изпълнението, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е бил уведомен в рамките на 5(пет) дневен срок, той е длъжен да
извърши коректно изпълнението на предмета на договора в рамките на 24(двадесет и четири)
часа от уведомяването.

Чл.9.Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол,
подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на
дефектите и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване и споразумението
за замяна.

VІІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.10. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на

Изпълнителя сума в размер 867,50(осемстотин шестдесет и седем лева и 50 стотинки) без
ДДС в 10-дневен срок от получаване на доставката, при следното допълнително условие:
след сключване на договора, Възложителя не се обвързва със задължителното усвояване на
прогнозните количества стоки (по приложен списък).

Чл.11(1) Плащанията по чл. 17, ще бъдат извършени с платежно нареждане по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена фактура.

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: ТБ Инвестбанк АД,  клон Шумен
Банкова сметка: IBAN – по чл. 2 от ЗЗЛД
Банков код: BIC – IORTBGSF

        VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12.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 стойността, като в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
няма интерес от забавеното изпълнение, той има право да прекрати едностранно договора, с 5-
дневно писмено уведомление, и да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.13. 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.

         ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14(1). Договорът може да се изменя при хипотезите на чл.116 от ЗОП
Чл.14(2). Договорът се прекратява:
1.При хипотезите на чл.118-120 от ЗОП



2.с изпълнението му;
3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
Чл.15.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно,  с писмено

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок.

Чл.16.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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.

Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17.Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата.
Чл.18.Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се

решават между страните чрез преговори, а при не постигане на консенсус – по реда на
действащото законодателство.

Чл.19.За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и ЗОП.

Договорът се състави в 2 еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от същия е Приложение №1 към договора и
посочените по-долу като допълнителни приложения:

Допълнителни приложения:1 .Техническа оферта на изпълнителя.
                                     2. Ценова оферта на изпълнителя

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1. /подписан и подпечатан/       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /подписан и подпечатан/
       (инж. по чл. 2 от ЗЗЛД -директор) (по чл. 2 от ЗЗЛД - управител)

      2. /подписан/
        (по чл. 2 от ЗЗЛД – р-л счет. отдел в ТП)


