
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„С Е ВЕ РО И ЗТ ОЧ НО  ДЪРЖ А ВН О ПРЕ Д ПР ИЯ ТИ Е ” Д П Ш УМ ЕН  
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 e - m a i l :  d g s . n o v i _ p a z a r @ d p s h u m e n . b g  

 

Д О Г О В О Р   
 

№ 23 

11.06.2015 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, 11.06.2015 г., в гр. Нови пазар  се сключи настоящият договор между: 

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

седалище и адрес на управление: 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 

Шумен и наречено по-нататък за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

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

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

представлявано от (……………заличено) -управител на дружеството  и адрес за кореспонденция: 

гр. Шумен, ул. „Съединение“ – магазин РУМ, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на 

основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и решение № 17 от 09.06.2015 г. на 

директора на ТП „ДГС Нови пазар“ се договориха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с 

предмет:  “Закупуване на домашни потреби и други стоки за домакинството за нуждите на 

ТП „ ДГС Нови пазар” през 2015 г.“ 

           (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.  

- Възложителят няма задължение за усвояване на  пълния обем на описаните стоки( по 

видове и прогнозни количества) от Приложение №1. 

- Възложителят при необходимост  може да заяви и закупи допълнителни количества стоки 

от описаните видове в Приложение №1, по единичните цени (в лева без ДДС)  посочени от 

Изпълнителя в ценовата му оферта. 

- Възложителя при необходимост, закупува стоки, извън списъка по Приложение №1, 

намалени с предложени 52%(процент) търговска отстъпка (ТО) от цените на стоките в търговската 

мрежа на Изпълнителя. Предложеният % ТО не следва да се променя до приключване на 

действието на договора. 

 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставката при условията на направеното от него 

предложение. 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

           Чл. 2. Срок на договора: до 31.12.2015 година;  

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок от 1 ( един )  д ен  от  д ат ат а  н а  

пол уч аван е  на  з аяв кат а  до  административната сграда на ТП „ДГС Нови пазар“ гр. Нови 

пазар,  ул. “Цар Освободител“  № 44 



 

 

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три  на сто)  от стойността 

на поръчката или 21,75 лв. 

 Чл.5. (1)При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение, която се освобождава в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след 

окончателното приемане на доставката. 

 (2)В случай на неизпълнение, в договорения срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да задържи гаранцията за изпълнение при виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора 

възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1.да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните; 

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 осъществи доставката 

в срока по настоящия договор; 

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. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

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; 

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

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 9. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол, 

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях лица. 

 

VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти. 

Чл .  11 . Ср ок  н а  п ри еман е  н а  р екл амации  з а  д еф екти  –  1  м е с ец  от  д ат ат а  

н а  д о ст авкат а  

Чл. 12. В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е 

бил уведомен в рамките на срока за рекламации, той е длъжен да замени съответната част с нова. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките на 5 (п ет )  р аботни  

дни  от  д ат ат а  н а  по стъпи л ат а  р ек л амация . 

Чл. 14. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани дефекти, проявили се в 

гаранционния срок, той се задължава да замени дефектиралата част с нова.  

Чл. 16. 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. 17. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

Изпълнителя сума в размер на 7 2 4 , 84 лв ( с ед ем стотин  д вад есет  и  ч ети ри  лев а  и  

о семд есет  и  ч етири  ст отинки )  б ез  ДД С ,  р азп ред ел ен а  п о  едини чни  и  сбо рни  

ц ени  п о  ви до в е  ар тик ул и  съ гл асно  п ред ст авени т е  т ех нич еск о  и  ц ен ов о  

п редл ож ени е  –  нер аз д елн а  част  от  н аст оя щия  д ого в ор  в 10-дневен срок от 

получаване на доставката. 

Чл. 18(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: (……………заличено) 

Банкова сметка: /IBAN /: (……………заличено)  

Банков код: /BIC /: (……………заличено) 

        VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 19. 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. 20. 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. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. Договорът се прекратява: 

1.При хипотезите на чл.43 ал.4 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; 

5.с прекратяването му от изправната страна по договора. 

Чл. 22. 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. 23. 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. 24. Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата. 

Чл. 25. Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се 

решават между страните чрез преговори, а при непостигане на консенсус – по реда на действащото 

законодателство. 

Чл. 26. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Договорът се състави в 2 еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Приложения: 1. Техническо предложение на “ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

             2. Ценово предложение на “ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

 

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

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

 

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

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

 



 

 

 

 Приложение №1 към Договор № 23/11.06.2015г.  

във връзка с проведена процедура по реда на глава 8а, чл.101а от ЗОП с предмет: „Закупуване на 

домашни потреби и други стоки за домакинството за нуждите на ТП „ ДГС Нови пазар” през 

2015 г.“ 
 

№ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Стоки за домакинството и домашни потреби 

Вид на стоките Технически характеристики 
Прогнозен 

брой 

Ед. 

цена на 

стока, 

лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност, 

лв. без 

ДДС 

I Стоки за кухнята:   Х Х Х 

От пластмаса   Х Х 

1 Щипка за салата стандартна, най-малко 3 различни цвята 4 1.29 5.16 

2 Купа кръгла  
вместимост 2-3л., най-малко 3 различни 

цвята 
4 1.99 7.96 

3 Форма за лед 

вместимост 100-150 гр., най-малко 3 

различни цвята, най-малко 10 отделения с 

кръгла или правилна форма 

2 1.09 2.18 

От дуралекс    Х Х 

4 Чиния за плато форма-овал, елипса; вместимост над 300 гр. 2 5.99 11.98 

5 Купички за ядки стандартна. 3 1.09 3.27 

6 
Кръгла чиния, плитка, за 

предястие 
стандартна, външен диаметър-20-22 см. 12 2.29 27.48 

7 
Кръгла чиния, плитка, за 

ястие 
стандартна, външен диаметър-24-27 см. 12 2.39 28.68 

8 
Кръгла чиния, плитка, 

за десерт 

стандартна, външен диаметър (размер)-19-20 

см. 
24 2.29 54.96 

От стъкло   Х Х 

9 Кана за вода и др. вместимост 1л., прозрачно стъкло 2 4.99 9.98 

10 Кана за вода и др. вместимост 2л., прозрачно стъкло 2 5.99 11.98 

11 Чаши за червено вино 
стандартна вместимост, със столче, 

прозрачно стъкло 
1 1.99 1.99 

12 Чаши за бяло вино 
стандартна вместимост, със столче, 

прозрачно стъкло 
1 1.99 1.99 

13 

Съд за готвене от 

огнеупорно стъкло с 

капак 

вместимост над 8 л., кръгла и/или овална 

форма, подходяща за фурна на готварска 

печка с размери-дължина 49 х ширина 37 см. 

1 21.99 21.99 

От метал   Х Х 

14 Тенджера 
вместимост 4-6 л. кръгла форма, с диаметър 

на дъното 17-20 см. 
1 16.99 16.99 

15 Тенджера 
вместимост 6- 8 л. кръгла форма, с диаметър 

на дъното 20,5-21,5 см. 
1 23.99 23.99 

16 

Тенджера с метална 

кошничка за пържене на 

картофи -комплект  

вместимост 4-6 л. кръгла форма, с диаметър 

на дъното 17-20 см. 
1 21.99 21.99 

17 Тава за пещ/фурна 

неръждаема стомана, с дръжки, с размери - 

38-40 х 50-55 см. или с еквивалентни 

размери-подходящи за поместване в пещ с 

вътрешни размери - ширина 80 см., дължина 

60 см., отвор на гърлото на пещта-височина 

17 см. и ширина-46 см.; тавата да бъде с 

1 72.99 72.99 



 

 

дълбочина между 12-15 см. 

18 Скара за печене на месо 
 метална с размери ширина 25 см., дължина 

35 см 
2 6.99 13.98 

19 Шипки за месо  неръждаема стомана, стандартна 2 1.29 2.58 

Други Х Х 

20 
Поставка за вилици, 

лъжици, ножове. 
от метал, никелирано покритие 2 2.49 4.98 

21 Сушилник за чинии 
от метал, никелирано покритие, с 1 или 2 

табли 
2 7.99 15.98 

22 Тиган  
плитък или дълбок, диаметър-24 см., 

тефлонов с керамично покритие 
1 15.99 15.99 

23 Тирбушон за вино 
метал, масивна конструкция, неръждаема 

стомана 
2 4.49 8.98 

24 Отварачка за бира метал, неръждаема стомана 1 1.99 1.99 

25 Чук за пържоли 

дървена конструкция, ударните части на чука 

да са  

изработени от метал 

1 2.69 2.69 

26 

Тава правоъгълна с 

покритие против 

загаряне 

метална, с покритие против загаряне, 

правоъгълна, с размери-дължина 43-47 см., 

ширина-35-37, дълбочина-10-12 см. 

1 72.99 72.99 

27 
Нож- универсален, 

голям 

дръжка дървена , дължина на острието-15-17 

см. или еквивалентни размери, острие-

метално, неръждаема стомана 

1 2.99 2.99 

28 Нож-малък 

дръжка дървена , дължина на острието-7-12 

см. или еквивалентни размери, острие-

метално, неръждаема стомана 

1 2.09 2.09 

30 Нож за хранене метално покритие, неръждаема стомана 24 1.19 28.56 

31 Сатър за месо 

пластмасова дръжка, дължина на острието-

10-14 см.,острие-метално покритие, 

неръждаема стомана 

1 8.99 8.99 

32 
Вилици за основно 

ястие- стандартни 
метално покритие, неръждаема стомана 12 0.89 10.68 

33 Вилици - за десерт метално покритие, неръждаема стомана 24 0.59 14.16 

34 Малки лъжички-за кафе метално покритие, неръждаема стомана 12 0.59 7.08 

35 Малки лъжички-за чай метално покритие, неръждаема стомана 12 0.69 8.28 

II Покривки     Х Х 

1 Покривка за маса 

размери 260 х 160 см.,материя- мушама,  

цвят- златист и (разцветки) по избор на 

Възложителя-но не по-малко от 3 вида 

2 19.99 39.98 

III 
Почистващи пособия, 

четки и др. 
    Х Х 

1 

Комплект за 

почистване на подови 

настилки 

пластмасова кофа, дръжка за четка и 

приставка за изстискване 

на парцала, парцал за миене 

2 6.99 13.98 

2 Кош за боклук 

пластмаса и метал, вместимост над 25 л., 

различни цветове, 

с педал и механично отварящ се капак 

2 19.99 39.98 



 

 

3 

Комплект домакински 

гъби с канал, за 

почистване на чинии и 

др. дунапрен, комплект 6 гъби за почистване 

5 0.99 4.95 

4 
Кухненска тел за 

почистване на чинии стандартна, комплект 4 телчета 
5 0.29 1.45 

5 
Домакински ръкавици за 

горещи предмети стандартни, комплект 2 бр. 
4 1.49 5.96 

IV 

Диспенсър за 

минерална(трапезна) 

вода 

да бъде съвместим с бутилки с вместимост 

над 10 литра. 

1 69.99 69.99 

ВСИЧКО Х 724.84 
 

  

- Възложителят няма задължение за усвояване на  пълния обем на описаните стоки( по 

видове и прогнозни количества) от Приложение №1. 

- Възложителят при необходимост  може да заяви и закупи допълнителни количества стоки 

от описаните видове в Приложение №1, по единичните цени (в лева без ДДС)  посочени от 

Изпълнителя в ценовата му оферта. 

- Възложителя при необходимост, закупува стоки, извън списъка по Приложение №1, 

намалени с предложени 52(петдесет и два)%(процент) търговска отстъпка (ТО) от цените на 

стоките в търговската мрежа на Изпълнителя. Предложеният % ТО не следва да се променя до 

приключване на действието на договора. 

- Срок за доставка (дни), считано от датата на заявката- 1(един) ден. 

 

 

 

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

                        ((……………заличено) -директор)        ((……………заличено) - управител) 

 

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

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


