
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
п.к. 9900, гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” №44, e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

Д О Г О В О Р № 6 

  

за услуги   

 

Днес, 10.03.2015 г. в гр. Нови пазар, между: 

 

В настоящия договор-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

1. Териториално поделение ДГС „Нови пазар“, ЕИК-………., със седалище и адрес на 

управление: гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител“, №44, представлявано от …………… - 

директор ТП, като упълномощено лице съгласно Заповед № 288/02.12.2014 г. на и.д. Директора 

на СИДП ДП - Шумен и наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и  

2. ”Панда Експерт”, гр. София, ЕИК: …………………, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ПК 1233, ж.к. Банишора ул. „Враня” №57-59, представлявано от 

………………, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се 

сключи настоящият  договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следната 

услуга :  “Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015 г. за копирна офис техника, 

собственост на ТП „ДГС Нови пазар”, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от 

настоящия договор. 

            (2). Услугата 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). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  ще извършва услугата при условията на направеното от него 

техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №1 към 

настоящия договор. 

 Чл.2. Срокът на изпълнениe на настоящия договор е една година считано от датата на 

сключването му. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 Чл.3. Общата стойност на договора за изпълнение на горепосочената доставка 

разпределена по вид, модел и бройки и общо е съгласно приложението, което е неразделна част 

от настоящия договор и е в размер на: 179,84 лева (сто седемдесет и девет лева и осемдесет и 

четири стотинки) без вкл. ДДС.  

 Чл.4.. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще се извършва след получаване от 

страна на Възложителя на заявения артикул стока и издаване от Изпълнителя на фактура по 

следната сметка: 

б.с/ка: IBAN: …………..; BIC: ………………. 

при банка: …………………………. 



 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

 Чл.5. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия договор 

в количество, параметри и с качество, отговарящо на изискванията на спецификацията. 

 Чл.6. Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора. 

 Чл.7. При сключване на договора Изпълнителят внася в полза на Възложителя гаранция 

за добро изпълнение в размер на 3% или 5,40 лв (пет лева и четиридесет стотинки) от общата 

стойност на договора. 

 Чл.8. Внесената гаранция за изпълнение се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни 

считано от датата на приключване на същия. 

 

Чл.9.  Да получи от Изпълнителя поръчката предмет на настоящия договор в количество, 

параметри и с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и в сроковете на 

действие на договора. 

Чл.10. Да заплати договорената цена по реда и начина посочен в договора.  

Чл.11. В случай на констатирано неизпълнение Възложителят освен уговорената 

неустойка в чл.5.4 от настоящия договор задържа с своя полза и внесената от Изпълнителя 

гаранция по изпълнението на договора. 

 

V ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

 Чл.12. Неразделна част от настоящия договор е техническа спецификация.  

Чл.13. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство и специалните разпоредби на ЗОП . 

 Чл.14. Изменение на клаузите на договора може да се извършва само при хипотезите 

предвидени в ЗОП  и след постигнато съгласие между страните, изразено в писмена форма, като 

за постигнатите договорености се подписва анекс. 

Чл.15. В случай на неизпълнение на договореностите по настоящия договор, виновната 

страна дължи на контрагента неустойка в размер на 5% от общата стойност на договора. 

 

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

страните.  

 

 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:1………П……………                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П………………. 

                  (…………….. - директор)     (………………………… - управител) 
 

 

        2.............П........................ 

                  (……………. – р-л счетоводен отдел) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

към договор за доставка, с предмет: “Извършване на текущо зареждане на тонер-касети 

през 2015 г. за копирна офис техника, собственост на ТП „ДГС Нови пазар”при „СИДП” ДП, гр. 

Шумен.  
 

1. Обща стойност на доставката - в посочената цена са включени и транспортните 

разходи за извършване на доставката до ТП „ДГС Нови пазар”. 

 
 

№ 

по 

ред 

 

Марка, модел, тип на 

копирното устройство 

Брой на 

модела  

принтера 

Вид на 

печата 

Прогнозен 

брой 

зареждания 

за 2015 год.* 

1 HP Laser Jet 1020 (принтер) 1 Едноцветен черен 2 

2 Xerox - 3220 (комбинирано устройство –

принтер, копирна машина, скенер, факс) 
1 Едноцветен черен 4 

3 HP Laser Jet 1320(принтер) 1 Едноцветен черен 1 

4 Lexmark – E 120 (принтер) 1 Едноцветен черен 1 

5 Canon NP - 6512 (принтер) 1 Едноцветен черен 1 

6 Xerox – PE 220 (копирна машина) 1 Едноцветен черен 1 

7 Samsung SCX – 4300 (комбинирано 

устройство –принтер, копирна машина) 
1 Едноцветен черен 2 

8 Bizhub 163 – (копирна машина) 1 Едноцветен черен 2 

9 Brother HL 5250 DN (принтер) 2 Едноцветен черен 2 
 

 

 

 

Обща цена 179,84 лева 

Словом: сто седемдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки 

2. Срок за изпълнение на услугата – един час /астрономически/ от получаване на заявка 

от Възложителя, на e-mail: tmmaniger@rum.sh.office1.bg  

3. Място на доставка - ТП „ДГС Нови пазар” - административната сграда,  обл. Шумен, 

гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 44.  
 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:1………П……………                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П……………. 

                  (………………….. - директор)     (………………………… - управител) 
 

 

        2.....................П.............. 

                  (………………... – р-л счетоводен отдел) 

mailto:tmmaniger@rum.sh.office1.bg

