
 

 

  

Р ЕП УБЛИК А  БЪЛГАР ИЯ  

М И Н ИСТ ЕР СТ ВО  Н А  ЗЕ МЕ ДЕЛ И ЕТО  И Х РА Н ИТ Е  

„ СЕ ВЕ РОИ ЗТОЧН О ДЪ РЖ АВНО  П РЕД П РИЯТ ИЕ”  Д П Ш УМЕ Н  

ТП  „ДЪ РЖ АВ НО ГО Р СКО  СТОП АН СТВ О -НОВ И ПАЗА Р”  

                                    

ДОГОВОР   № 18 / 21.04.2016 г. 
 

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. 

Днес, 21.04.2016 г., в гр. Нови пазар  се сключи настоящият договор между: 

1. СИДП ДП ТП ДГС „Нови пазар”, ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление: 

гр. Нови пазар; ул. “Цар Освободител“ , №44, представлявано от инж. ......................... в качеството 

му на ДИРЕКТОР и наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

2. „Карио” ООД , ЕИК ...................., регистрирано и вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, общ. Сливен, обл. 

Сливен, ул. „Банско шосе” №13А , представлявано от ............................, в качеството му на 

Управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и Решение  №13/18.04.2016 г. за определяне на изпълнител на Директора 

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

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

предмет: „Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена техническа 

спецификация, за служебни автомобили на ТП ДГС“Нови пазар“ за 2016г“  за  

 (2)Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .  

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

предложение 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок от 3(три ) работни дни от получаване 

на заявката 

Чл. 3 Място на изпълнение: град Нови пазар, административна сграда 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 1% (едно  на сто)  от стойността на 

поръчката. 

 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 1 % 

(едно 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.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и ЕС. 

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

бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени съответната гума с нова. 

Чл.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките до 30 дни от 

констатацията по чл.12. 

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 1247,88 / Хиляда двеста четиридесет и седем лева и осемдесет и 

осем стотинки/ лв без вкл. ДДС 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:...................клон гр. Сливен 

Банкова сметка........................  

Банков код: ......................... 

 

        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. 

Спецификация на гуми по видове и количества гуми за служебни  превозни средства на 

ТП ДГС „Нови пазар“ 
№ по 
ред 

Сезонност на 
гумите 
Вид на 
автомобила 

размери Минимални характеристики по 
Европейски регламент относно 
етикирането (Регламент ЕО 
№1222/2009 

Мярка Коли
честв
о 

Единичн
а цена без 
вкл. ДДС 

Обща 
Цена без 
Вкл.ДДС 

 
1 Г ум и  

в с е с е з о н н и  
з а  У А З  –  
4 5 9  Д Ж И П  
 

215/90 R 

15 

99 K 

    или 

еквивалент 

1.Горивна ефективност-  не предс. -0т 
2.Сцепление на мокро- не предс. -   0т  
3.Външен шум – не предс.            -   0т  
Общо                                               -    0т брой 

 
 

 
 
8 

 
 96,67 773,36 

 
2  

Г ум и  л е тн и  
з а  л е к  а - л  
Т о й о т а  
А в ен си с  

215/55 R 

17 

98 V 

или 

еквивалент 

1.Горивна ефективност-             F -    2т 

2.Сцепление на мокро-              C -    5т  

3.Външен шум –                         7 -    0т  

Общо                                              -    7т 

 
б р о й  4  1 1 8 , 6 3  4 7 4 , 5 2  

3  О б щ о :  Х Х Х  1 2  Х  1 2 4 7 , 8 8  

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1………п……………                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………п……………. 

       (инж.Ради Иванов-директор)               ( Калоян Ганчев Ганев- управител) 

  

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

      (Виолета Неделчева- р-л счетоводен отдел)  



 

 

 

 


