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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
гр. Нови пазар,  ул. „Цар Освободител“ № 44,  e-mail: dgs.novi_pazr@dpshumen.bg 

 

Д О Г О В О Р   
 

№ 29 

25.06.2015 г. 

 
В настоящият 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. 

 

Днес, 25.06.2015 г., в гр. Нови пазар  се сключи настоящият договор между: 

1. Териториално поделение „ДГС Нови пазар”, БУЛСТАТ (……………заличено), със 

седалище и адрес на управление: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар,  ул. “Цар 

Освободител“  № 44, представлявано от (……………заличено)- Директор,  като упълномощено 

лице съгласно Заповед № 288/02.12.2014 г. на (……………заличено)в качеството му на  

Директор на „Североизточно държавно предприятие” ДП гр.Шумен и наречено по-нататък за 

краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 

           2. “ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД: ЕИК (……………заличено), гр. София 1233, р-н 

Сердика, ж. к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, Община Столична, 

Област София, представлявано от (……………заличено)- управител на дружеството, наричано 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Решение № 19 от 17.06.2015 г. за определяне на изпълнител на Директора на ТП 

„ДГС Нови пазар”. Страните се договориха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка  с предмет „Доставка, чрез покупка на ел. техника за нуждите на ТП „ДГС Нови 
пазар” за 2015 г.”,, съгласно  ценовото предложение, което е неразделна част от този договор.  
      (2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "стоки". 

(3) Прогнозната стойност за доставка на стоките по договора не е задължителна за 
усвояване и зависи изцяло от нуждите на Възложителя. 

(4) Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, 
след като Възложителят изпрати до Изпълнителя писмено заявление по имейл адрес. 
Изпълнителят или упълномощено от него лице приема направеното предложение и връща по 
имейл на Възложителя  Потвърждение на поръчката, съгласно посочените в поръчката 
срокове. 

 (5) Предаването и монтирането на заявената от Възложителя стока ще се осъществи на 
адреса на Възложителя-адрес: гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител“ № 44. 

 (6) Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 
количество с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра. За 
дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо-предавателния протокол. 

(7) Рискът от случайното погиване или повреждане на доставката или на част от нея 
преминава от Изпълнителя на Възложителя от момента, в който доставката бъде предадена. 
 

II. СРОКОВЕ 
Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: 
(1). Изпълнението започва в еднодневен срок след подписване на договора. 
(2) Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна доставка до 5 (пет) календарни 

дни, считано от датата на получаване на заявката от Изпълнителя.  
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(3). Срок на договора – 31.12.2015 год. 
(4). В срок до приключване на договора, Изпълнителя се задължава да не променя 

първоначално предложените единичните цени на стоките, съгласно офертата на 
Изпълнителя. 
 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл. 3. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

Изпълнителя сума в размер до 2355,00 лв. (словом: две хиляди триста петдесет и пет лева) без 
вкл. ДДС, като Възложителя след сключването на договора не се обвързва със цялостното 
усвояване.  

(2). Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични продажни цени, 
съгласно представените цени във ценовото предложение, неразделна част от настоящия 
договор Приложение №1. 

(3) В цената са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт до адреса на 
Възложителя, монтаж и другите съпътстващи доставката разходи. 

(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 фактура за 
доставката. 

(5) Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - фактура. Фактура се издава след 
съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол между страните за извършената 
доставка. Фактурата може да бъде изпратена, чрез системата Е-фактура на имейл: 
(……………заличено) 
      (6) Всички плащания се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: (……………заличено) 

Банкова сметка: (……………заличено) 

Банков код: /(……………заличено) 

  
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката 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 доставката да получи 
уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1.да осъществи доставката, 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. 
(4). Изпълнителя се задължава да снабди при поискване, Възложителя с валиден 

сертификат, издаден от производителя. 
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и ЕС. 
V. ПРИЕМАНЕ 

Чл.5. (1).  Приемането на доставката, се извършва от лица, определени от Възложителя в 
присъствието на изпълнителя. 

(2).Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи с двустранен 
приемо-предавателен протокол.  

 
VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 

Чл.6.(1) При подписване на настоящия договор, Изпълнителят се задължава да представи в 
полза на Възложителя банкова/ парична гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % 
(три  на сто)  от стойността на поръчката 70.65 лв.  (словом: седемдесет лева и шестдесет и пет 
стотинки). 
      (2) Учредената/внесена от Изпълнителя банкова/ парична гаранция за добро изпълнение на 

договора се освобождава от Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на 

договора - 31.12.2015 година, а при констатирано неизпълнение на договорните задължения, 

Възложителят има право да я задържи. 
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(3) При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят не дължи на Изпълнителя 
неустойка за забава. 

(4). В случай, че се установят недостатъци на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги 
отстрани за своя сметка. 

(5). Доставените артикули, показали недостатъци при експлоатация в гаранционния срок  
24 (двадесет и четири) месеца, Изпълнителят се задължава да ги замени за своя сметка. 

 
VII. 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. 

(4) Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
предвидените задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.8 (1)Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и 
когато те са отправени по имейл или друго техническо средство, което изключва възможността 
за неточно възпроизвеждане на изявлението. Писмената кореспонденцията между страните ще 
се осъществява на следните адреси: 

(2) За Възложител: ТП „ДГС Нови пазар ”, със седалище и адрес на управление: гр. Нови 
пазар, ул. “Цар Освободител“, № 44, e-mail: (……………заличено) 

За Изпълнител: “ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1233, р-н Сердика, ж. к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, 
Община Столична, Област София, тел:(…………заличено), e-mail: (……………заличено)                                         
(3) Промяна на адрес 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 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) Неразделна част от настоящия договор са финансовото и техническо предложение на 
Изпълнителя и приложената от него документация в хода на проведената процедура. 

(9) 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. 

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните. 

Неразделна част от договора са следните приложения: 

1. Приложение № 1- Техническо и ценово предложение; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

1. ………п……………                                               1. .....................п.......................... 

/(……………заличено)–      /(……заличено)-управител/ 

Директор на ТП „ ДГС Нови пазар”/                                                                                        

 

2. ................п..................... 

/ (……………заличено)–  

Ръководител счетоводен отдел при ТП „ ДГС Нови пазар”/ 
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Приложение № 1 към Договор №29 / 25.06.2015г . 

Техническо и ценово предложение към договор с предмет: „Доставка, чрез покупка на ел. 

техника за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” за 2015 г.” 

1. Технически характеристики на артикулите: 
 

№ 

по 

ред 

Характеристика Минимално изискване 

Характеристика 

на 

предложението 

Производител Марка/Модел 

I. Абсорбатор за кухня 

1 Тип 
Свободностоящ/Пирамид

ен / Каминен 
 Каминен 

 ТЕКА DBP 60 PRO  

2 Капацитет от 700 до 1200 куб.м/час 

 Максимален 

капацитет:1200м3

/ч Капацитет при 

свободен 

изход:880м3/ч 

Капацитет по 

UNE-EN-61591: 

780м3/ч 

3 Мощност минимум 200 W  230 W 

4 Осветление да 

 Халогенно: 

Осветление- 

мощност (W)-

2х28 

5 Цвят няма изискване  ИНОКС 

6 
Нива за 

регулиране 
минимум 3 нива  3+интензивна 

7 Филтри метални  Метални 

8 Ниво на шума до 45 dB  45 dBА 

9 
Гаранция от 

производител 
2 години и повече  2 години 

II. Хладилник с фризер 

1 Тип Фризер долу  Фризер долу 

 ELECTROLUX EN3430COW  

2 Общ капацитет минимум 320 литра  323 литра 

3 
Капацитет на 

хладилника 
минимум 245 литра  245 литра 

4 
Капацитет на 

фризера 
минимум 75 литра  78 литра 

5 Височина 185 см.  185 см. 

6 Ширина 60  60 

7 дълбочина 65  65 

8 Енергиен клас А+ или по висок  А+ 

9 
Автоматична 

размразяване 
да  да 

10 

Брой 

охладителни 

кръгове 

2  2 

11 
Инвенторен 

мотор 
да  да 
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12 
Брой полици 

хладилник 
минимум 3 бр.  3 бр 

13 
Брой полици 

фризер 
минимум 3 бр.  3 бр 

14 
Поставка за 

бутилки 
да  да 

15 

Отделни врати за 

хладилника и 

фризера 

да  да 

16 

Възможност за 

обръщане на 

вратите 

да  да 

17 Цвят бял/инокс  бял 

18 Ниво на шум до 45dB  43dBА 

19 
Гаранция от 

производител 
2 години и повече  2 години 

III. Кафемашина 

1 Тип Автомат  Автомат 

PHILIPS  HD8651  

2 Мощност минимум 1400 W  1400 W 

3 Налягане 15 бара 15 бара 

4 Крема диск да да 

5 Система за чай да да 

6 
Система за 

капучино 
да 

да 

7 

Регулатор на 

едрина на 

смилане 

да 
да 

8 

Регулируема 

дължина на 

кафето 

да 
да 

9 
Автоматично 

почистване 
да 

да 

10 

Вместим. на 

контейнера за 

кафе 

мин.180 гр. 
180 гр. 

11 

Вместим. на 

контейнера за 

вода 

мин. 1литър 
1литър 

12 Корпус пластмаса пластмаса 

13 Цвят черен черен 

14 
Гаранция от 

производител 
2 години и повече  2 години 

IV. Микровълнова фурна 

1 Капацитет минимум 20 литра  23 литра 

SAMSUNG  MS23F301EAK  

2 Мощност минимум 750 W  800 W 

3 Контролен панел механически/електронен  механичен 

4 
Функция 

размразяване 
да 

да 

5 Грил да да 

6 
Въртяща се 

поставка 
да 

да 

7 Цвят Черен/сив черен 
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8 
Гаранция от 

производител 
2 години и повече 

2 години 

V. Аудиосистема 

1 Обща мощност Минимум 100 W  100 W 

 LG  CM2440 

2 
Възпроизвеждащ

и формати 
CD-R/ CD-RW, MP3 

 CD-R/ CD-RW, 

MP3 

3 Радио тунер FM/АМ  FM 

4 USB да да 

5 BLUETOOTH да да 

6 Еквалайзер да да 

7 DTS да да 

8 
Дистанционно 

управление 
да 

да 

9 

Възможност за 

разкачване на 

тонколоните 

да 
да 

10 Цвят Няма изискване  черен 

11 
Гаранция от 

производител 
2 години и повече  2 години 

 

2. Ценово предложение 
 

 

№ ПО 

РЕД 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

АРТИКУЛИТЕ 

 

 

ПРОГНОЗНО 

КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЕДИНИЧНА ЦЕНА 

БЕЗ ВКЛ. ДДС 

ОБЩА КРАЙНА 

ЦЕНА ЗА 

СЪОТВЕТНИЯ 

АРТИКУЛ БЕЗ 

ВКЛ. ДДС 

I.  Абсорбатор за кухня 1 359.00 359.00 

II.  Хладилник с фризер 1 799.00 799.00 

III. Кафемашина 1 699.00 699.00 

IV. Микровълнова фурна 1 179.00 179.00 

V. Аудиосистема 1 319.00 319.00 

Обща крайна цена за изпълнение на поръчката: 2355.00 

ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение, сбор от единичните цени по видовете е в размер на 

2355 лв. (словом: две хиляди триста петдесет и пет лева) без вкл. ДДС. 

 

3. Срок за изпълнение на доставките на артикулите: 5/пет/ календарни дни, считано от 

датата на получаване на заявка от Възложителя. 

 

4. Място на изпълнение на доставката/ите- административната  сграда на ТП “ДГС Нови 

пазар” – гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител” № 44. 

 

5. Гаранция за всеки артикул поотделно- 24 (двадесет и четири) месеца. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

1.………п……………                                               1. .....................п.......................... 

/(……………заличено)–      /(………заличено) -управител / 

Директор на ТП „ ДГС Нови пазар”/                                                                                        

 

2................п...................... 

/ (……………заличено)–  

Ръководител счетоводен отдел при ТП „ ДГС Нови пазар”/ 


