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ДОГОВОР  

 

№ 23/06.06.2016г. 

за изпълнение на обществена поръчка за доставка на строителни материали 

 

 

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,  06.06.2016г. в гр. Нови пазар  между: 

 

1. Териториално поделение „ДГС Нови пазар”, ЕИК ............... със 

седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител“ , № 44, 

представлявано от инж. ................ - директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед 

№ 438/30.11.2015г. на инж. ............................. в качеството му на ДИРЕКТОР на 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН и наречено по-нататък 

за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

и 

2. „ ДИ  ЕС  ХОУМ“  ООД ” , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , регистрирано и вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление г р .  

Д о бри ч ,  бул .  „Д обруд ж а“  №4 , представлявано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , в качеството му 

на от  уп р ави тел , наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Решение  №14./ 27.05.2016г. за определяне 

на изпълнител на Директора на ТП „ДГС Нови пазар”. Страните се договориха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК  НА ДОГОВОРА 

  

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни следната 

поръчка: „Доставка, чрез закупуване на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС 

Нови пазар през 2016 год.” по предварително указаните прогнозни количества, съгласно  

представено от изпълнителя ценово предложение , което е неразделна част от настоящия 

договор. 

 1.2. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и е със срокът на 

действие  до 31.12.2016 г.  

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 2.1. Общата стойност на договора  за изпълнение на горепосочената доставка 

разпределена  по   видове артикули и единични мерки, съгласно приложението, което е 

неразделна част от настоящия договор в размер на:  4 0 3 4 , 59  л в .  / сл о вом :ч ет ири  

х иля ди  т ри д е с ет  и  четири  л ева  и  петд е с ет  и  девет  стотинки /  бе з  Д ДС , без 

обвързване на Възложителят със задлъжението  да възложи доставката в пълния прогнозен 

обем, съгласно приложението към настоящия договор. 

2.2 Плащанията ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу фактура, издадена след получаване на заявените и доставени 

количества. Фактурата се издава след съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол 

по чл.6.1., а плащането е в 10 дневен срок от издаването й. Фактурата може да бъде 

изпратена, чрез системата Е-фактура на имейл: dgs.novi_pazar.@dpshumen.bg. 

2.3. Договорен процент остпъка от пазарната цена в магазини на Изпълнителя на 

артикули извън списъка по Приложеение №1a - 20 % .  ( д вад е с ет  пр оц ент а )  

тъ рго вска  от стъп ка  
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             2.4. Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: ................................. 

BIC: .................................... 

При  .................................. 
 

ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един на сто)  от 

възнаграждението или 40.35 лв. 

 3.2.При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, 

надвишаващ срока по чл. 1.2 с не по-малко от 30 дни, която се освобождава в срок до 14 

(четиринадесет) дни след окончателното приемане на доставката. 

 3.3. В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на 

гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението. 

 3.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора 

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

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

 4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия договор в 

количество, параметри  и с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата 

оферта. 

4.2. Да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да 

я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок. 

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, 

свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.4. Да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението. 

4.5. 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. 

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

 4.7.Да доставя на Възложителя неупотребявани строителни материали, без видими или 

скрити дефекти. 

4.8.Да заменя за своя сметка, доставените дефектни/употребявани или необратимо 

повредени строителни материали в срок  до една седмица от установяването им.  

 4.9.Да доставя строителни материали със собствен /нает/ транспорт в срок до 24  ч аса ,  

сч ит ано  от  мо м ент а  н а  з ая в енит е  к оли ч ест ва  С М  (за  в сяк а  едн а  з ая вка  

п оот д елно  в  п ериод а  д о  20 16 г . ) .  

 4.10.Разходите по  доставка, товарене и разтоварване на заявяваните количества 

строителни материали от Възложителя през 2016 г., както и разходите по замяната на 

доставените дефектни/употребявани или необратимо повредени строителни материали , по  са 

за сметка на Изпълнителя . 

 4.11.Да спазва представените общи гаранции за СМ, съгласно представената от него 

оферта. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

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

параметри   и с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата оферта   и 

в сроковете на действие на договора. 

5.2.Да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните; 

5.3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във 

всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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5.4.Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи 

доставката в срока по настоящия договор; 

5.5.Да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите 

спецификации на Възложителя. 

5.6.Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в 

договора. 

5.7.Възложителя може да заяви и закупи допълнителни количества артикули от 

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

Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да замени и/или закупи при възникнала 

необходимост артикули – извън  Приложение №1а, от търговските обекти на Изпълнителя с 

посочения от него следен процент отстъпка: 20% отстъпка,  като не надвишава финансовия 

ресурс по сключения договор. 

 

VІ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. 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 общата стойност. 

7.2.При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 7.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на този договор, определена при 

сключването му. 

7.3.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. 

7.5.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този договор, 

виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение. 

 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Договорът се прекратява: 

1.В случаите посочени в ЗОП. 

2.С изпълнението му. 

3.При изтичане на срока. 

4.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

5.С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

8.2. 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. В този 

случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да 

бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.3.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. 

 

 

ІХ . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

               9. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България. 

              10. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската 
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дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на 

обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

и да публикува в Профила на купувача, съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

11..Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 

писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено 

съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на 

последния известен адрес. 

                12. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

 (1) За Възложителя: ТП „ДГС Нови пазар”  гр.Нови пазар, ул. „ Цар 

Освободител” №44, e-mail dgs.novi_pazar.@dpshumen.bg 

                 (2) За  Изпълнителя: „ДИ ЕС ХОУМ ”ООД  гр.Варна, бул. „Владислав 

Варненчик”№281, тел:359 887 323 235, e-mail: dimov@dshome.bg 

 

 

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

всяка от страните. 

 

Неразделна част от договора са следните приложения: 

 

1. Приложения  – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Приложение №1 към договора 

 

 

 

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

       (инж. ..............-директор ТП)                (. . . . . . . . . . . . . . . . .- управител) 
 

 

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

      (............................– р-л счетоводен отдел ТП) 
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Приложение № 1 

 

към Договор № 23/06.06.2016г., съгласно ценовата оферта 

представена от Изпълнителя: 

 

№ 

Групи строителни материали. 

Видове строителни 

материали. 

                                                                                          

Представени сертификати, 

удостоверения за качество или 

подобни документи за 

съответният вид СМ 

Мярка 

Прогнозни 

количества 

Единична 

цена, лв. 

без ДДС 

Обща 

ст-ст 

лв. без 

ДДС 

I. Материали за зидария           

1. 
Керамични и глинени СМ (с 

кухини) 
  

        

1.1. 

Глинена тухла с напречни 

кухини с размери 250х120х60 

мм. 

декларация за експлоатационни 

показатели №0032/2-CPR-2013-

09-13 oт Тайфун-Б.Г.ООД бр. 200 0,25 50 

2. Газобетонни блокчета           

2.1. 
с размери: Д/В/Ш = 600х250х75 

мм. 

декларация за съответствие №ДС 

07/03.01.2011 от КСЕЛА България 

ЕООД куб. м 1 119,8 119,77 

3. Фракция за чакъл 

декларация за експлоатационни 

показатели №1/20/2 от ЕСКАНА 

АД куб. м 3 23,28 69,84 

II. Отводнителни системи           

1 Улуци ламаринени 
декларация за съответствие 

/01.09.2015г. от МЕДА ЕООД л.м. 10 1,98 19,8 

2 Водосточни тръби ламаринени 
декларация за съответствие 

/01.09.2015г. от МЕДА ЕООД м 10 2,78 27,8 

3 
Съединителни елементи 

ламаринени 

декларация за съответствие 

/01.09.2015г. от МЕДА ЕООД бр. 10 5,42 54,2 

4 
Закрепващи елементи 

ламаринени 

декларация за съответствие 

/01.09.2015г. от МЕДА ЕООД бр. 10 1,08 10,8 

III. 
Сухи строителни смеси и 

подобни 
  

        

1 Строителен гипс, чувал 

декларация за експлоатационни 

показатели №061 от МАРИСАН 

И КОЛЕВ АД 25 кг 5 6,61 33,05 

2 Цимент сив 

декларация за експлоатационни 

показатели №07/CPR 1950-CPR-

049-11 от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД 

чувал 50 

кг 20 9,66 193,2 

3 Варово-циментова мазилка 
декларация за експлоатационни 

показатели №2175 от Ръофикс АД 

чувал 40 

кг 10 5,57 55,7 

4 Универсална гипсо- декларация за съответствие чувал 15 2 4,38 8,76 
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шпакловъчна смес за  фина 

шпакловка, бавно съхнеща 

/15.04.2009г.от АТЪШКАН ООД кг 

5 

Суха строителна смес за 

закрепване на плочки фаянс за 

баня или еквивалентна 

декларация за експлоатационни 

показатели №001 от МАРИСАН 

КОЛЕВ АД 

чувал 30 

кг 20 5,33 106,6 

6 Бяла гасена вар 

декларация за съответстви 

/18.03.2009г. От СМА МИНЕРАЛ 

ВАРОДОБИВ ЕООД; Анализно 

свидетелство №2012203/2009г. от 

СМА МИНЕРАЛ ВАРОДОБИВ 

ЕООД 

чувал 20 

кг 2 3,12 6,24 

7 
Хорсан или еквивалентна 

зидарска смес 

екларация за експлоатационни 

показатели №2113 от Ръофикс АД  

чувал 40 

кг 10 2,87 28,7 

8 
Фугираща смес за баня, 

водоустойчива, антимухъл 

декларация за експлоатационни 

показатели №2015-3-003 от 

МАРИСАН КОЛЕВ АД 5 кг 3 15,04 45,12 

9 
Пясък с различни фракции 

чакъл, за бетон 

Декларация за съответвствие от 

ЕСКАНА АД куб. м 5 22,39 111,95 

IV Бои и лакове           

1 Фасаден латекс 

декларация за експлоатационни 

показатели №119 от МАРИСАН 

КОЛЕВ АД л. 10 3,26 32,6 

2 
Латекс за боядисване на 

вътрешни помещения 

декларация за експлоатационни 

показатели №2015-3-006 от 

МАРИСАН КОЛЕВ АД л. 15 2,18 32,7 

3 Четки 

Декларация за 

съответсвие/01.12.2013 от 

ХАРДЕКС ЕООД бр. 3 1,25 3,75 

4 Валяци 

Декларация за 

съответсвие/01.12.2013 от 

ХАРДЕКС ЕООД бр. 3 4,04 12,12 

5 
Грунд за основа (за нанасяне на 

латекс) 

декларация за експлоатационни 

показатели №2015-3-020 от 

МАРИСАН КОЛЕВ АД л. 5 2,53 12,65 

6 Боя алкидна, за метал и дърво 
Декларация за съответсвие/януари 

2015г. от НИНАХИМ ЕООД л. 1 4,82 4,82 

7 Разредител 
Декларация за съответсвие/януари 

2015г. от НИНАХИМ ЕООД л. 2 3,67 7,34 

V Подови покрития           

1 Плочки тротоарни 

декларация за експлоатационни 

показатели №186/10.03.2016г. От 

ПРЕСБЕТОНЕЛ ЕООД; Протокол 

от изпитване №1257/22.01.2016г. кв. м 100   1075 

VI. Други           

1 
Оградна метална мрежа, 

височина 1,5м.- 2,0м. 

Декларация за 

съответсвие/26.05.2014г. от 

ВАЛИМАР ООД кв. м 60   110,4 

2 
Облицовъчен камък-гнайс-

плочи   кв. м 75   667,5 

3 

Бетон-водонепропусклив 

Декларация за характеристиките 

на строителния продукт 

№1252/15.04.2016 от Бетонов 

възел ПОЛИМИКС-Варна към 

Планекс ЕООД куб. м 5   825 

4 
Дърв. м-ли - греди с дължина 

4м.  

Декларация за произход от 

ПЕЙЧИНОВ ООД  пл. куб. м 1   309,18 

          ВСИЧКО: 4034,59 
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Предлагана обща цена без вкл. ДДС:  4 03 4 , 59  лв .  / сло вом: ч ети ри  х иляди  

т рид е с ет  и  ч етири  л ева  и  п етд е с ет  и  д евет  стотинки / 
 

* Посочените количества са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор с 

избрания за изпълнител участник; 

 
 Обща търговска гаранция на предлаганите продукти -  до  к р ая  н а  м есец  

д ек ем ври  2 01 6г .  

 

 

 

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

       (инж. ..........................-директор ТП)       (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- управител) 
 

 

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

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

 


