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ДОГОВОР  

№ 19/10.04.2017 г. 

за изпълнение на обществена поръчка за доставка на стоки с предмет „Доставка на резервни 

части и аксесоари за МПС, включително и автостъкла, за моторни-превозни средства 

собственост на ТП „ДГС Нови пазар“, през 2017г.“ 
Днес,  10.04. 2017г. в гр. Нови пазар  между: 

 

1. Териториално поделение „ДГС Нови пазар”, ЕИК 2016174120198, със седалище и 

адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител“ , № 44, представлявано от 

инж. ...чл.2 от ЗЗЛД.... - директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед № 

356/29.11.2016г. на инж. ...чл.2 от ЗЗЛД....  в качеството му на ДИРЕКТОР 

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

за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и  

2. “ММ 66” ЕООД гр. Шумен  ЕИК- 127575791., на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум“№ 6А, представлявано от ...чл.2 от 

ЗЗЛД....  , в качеството му на управител, наречено по-нататък за краткост по-долу  наричан за 

краткост по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият  договор за следното: 
 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

      Чл.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя резервни части за МПС, 
собственост на ТП " ДГС Нови пазар" при "СИДП" ДП гр. Шумен ", съгласно ценови и 
техническа оферти, които са неразделна част от този договор, а Възложителят заплаща цената 
им.  
      (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 пощата или по факс. 

1. Изпълнителят или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне 
на Възложителя подписано Потвърждение на поръчката съгласно посочените в поръчката 
срокове. 

 (5)Предаването на заявената от Възложителя стока ще се осъществи на адреса на 
Възложителя, находящ се на 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 1( едно)- дневен срок след подписване на договора. 
(2) Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна доставка от 1 (един) работен  

ден, считано от датата на получаване на заявка от Изпълнителя.  
(3). Крайна дата за изпълнение на договора е една година считано от датата на 

подписването му. 
(4). В срока на действие на договора  Изпълнителя се задължава да не променя 

първоначално предложените единичните цени на стоките, % на направената търговска отстъпка 
и търговската гаранция, съгласно офертата на Изпълнителя. 

 
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 3. (1)Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на 10 500лв.( словом:десет 
хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС, като Възложителя след сключването на договора не се 
обвързва със цялостното усвояване на определеният финансов ресурс. 
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(2). Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единични продажни цени 
съгласно посочените в приложение №1а на Изпълнителя , неразделна част от настоящия 
договор намалена с 45 %(словом: четиридесет и пет процента) представляващи търговска 
отстъпка. 

(3) В цената са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт до адреса на 
Възложителя 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 данъчна фактура за 
доставката. 

(5) Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - данъчна фактура . Данъчна фактура 
се издава след съставяне на двустранен приемо предавателен протокол между страните за 
извършената доставка. 
    (6) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банковата му сметка 

IBAN: BG93IORT80061000072300, BIC код: IORTBGSF при Банка Инвестбанк АД., клон 

Шумен. 
  
 
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 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. 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 105 
(словом: сто и пет лева) лв. 

(2) Учредената/ внесена от Изпълнителя банкова/ парична гаранция за добро изпълнение на 
договора се освобождава от Възложителя след прекратяването му, а при констатирано 
неизпълнение на договорните задължения, Възложителят има право да я задържи. 

(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 

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

(5) В случаите посочени в ЗОП. 
 
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 телекс, телефакс 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 : „ДГС Нови пазар”, със седалище и адрес на управление: гр. Нови 
пазар, ул. “Цар Освободител“ , № 44, e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

За Изпълнител : „ММ 66“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Хан 
Крум“ № 6А, e-mail: mm66georgiev@abv.bg 
(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) Страните по настоящия договор не могат да го изменят или допълват. 
Този договор се състои от 9 /девет./ страници и се състави, подписа и подпечата от страните 

в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със 
силата на оригинал. 

Неразделна част он същия са: 
Приложение №1 – списък на МПС- собственост на Възложителя 
Приложение №1а  - списък на артикулите с посочени договорирани единични цени 
 

      

  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

       1…………П…………                                                1…………………П……………… 

       (инж. ...чл.2 от ЗЗЛД.... - директор на ТП)    (...чл.2 от ЗЗЛД.....-управител „ММ66 ЕООД)

      

        

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

      (...чл.2 от ЗЗЛД....  – р-л счетоводен отдел при ТП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към Договор № 19 / 10.04.2017г. с предмет: „Доставка на резервни части и аксесоари 

за МПС, включително и автостъкла, за моторни-превозни средства собственост на ТП 

„ДГС Нови пазар“, през 2017г.“ 

 1.Договорът включва доставката на резервни части за следните МПС-собственост на 

Възложителя: 

№ 
по 

ред 

Вид на 
превозното 

средство Марка Модел Модификация 

Година на 
първа 
регистрация, 
год. 

Тип на 
двигателя 

Брой 
автомобили 

1 Лек автомобил 
Лада 
ВАЗ 2103 ЛАДА 14.5.1981 

1500 - 
бензинов, 

карбураторен, 
четиритактов 1 

2 Лек автомобил УАЗ 31512 ДЖИП 22.6.1995 

бензинов 
карбураторен, 
четиритактов 1 

3 Лек автомобил 
Лада 
ВАЗ 21213 НИВА 14.1.2003 

бензинов 
карбураторен, 
четиритактов 1 

4 Лек автомобил Тойота  
2,2 D-4-

D Авенсис  13.5.2010 
дизелов 2,2 D-

4-D 1 

5 Лек автомобил УАЗ 31514 Джип  1992 

бензинов 
карбураторен, 
четиритактов 1 

6 
Тов. 

автомобил УАЗ 330306 
Товарен 

самосвал 1993 

бензинов 
карбураторен, 
четиритактов 1 

  Общо:           6 

2.Срок за изпълнение на доставките на стоките: 1 /един/ работен ден, считано от датата 

на получаване на заявката. 

Забележка: срокът не може да е по-дълъг от посочения от възложителя. 

3.Вид на стоките – съгласно, списъка по Приложение №1А. 

 

 4.Предлагаме следният гаранционен срок за всяка една от стоките, а именно: 40 

(четиридесет ) месеца 

5.Разполагаме с необходимият технически и кадрови ресурс за изпълнение на 

доставките; 

6.Срок за замяна на дефектирала стока-най-късно в срок до 5/пет/ работни дни, считано 

от датата на постъпилата рекламация. Като за целите на настоящата процедура,  рекламации се 

приемат в срок до 1/един/ месец от доставката на всяка една от стоките. 

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

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

8.Предлагаме търговска отстъпка от единичната цена за всяка една от стоките 

предлагани в търговските ни обекти (резервни части)-по списъка по Приложение №1А, в 

размер на 45 % (словом: четиридесет и пет процента), фиксиран за целият период на 

изпълнение на договора, считано до една година от датата на подписване на договора. 

9.Предлагаме търговска отстъпка от единичната цена за всяка една от стоките 

предлагани в търговските ни обекти (резервни части)-извън списъка по Приложение №1А, в 

размер на 45 % (словом: четиридесет и пет процента), фиксиран за целият период на 

изпълнение на договора, считано една година от датата на подписване на договора. 

Забележка: Предложената търговска отстъпка от единичните цени на резервните 

части е 45 % (словом: четиридесет и пет процента), като същата ще се приспада от общата 
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стойност на фактурите за доставените от Изпълнителя стоки (резервни части) през 

периода на действието на договора. 

 

10.Предлаганата търговска гаранция - 40( четиридесет) месеца  

11.След сключване на договора за изпълнение на доставките, Възложителя няма 

задължение за усвояване на пълният обем на описаните стоки (по видове и прогнозни 

количества) от Приложение №1; 

12.При необходимост, Възложителя 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. 

13.Срок на валидност на офертата-180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок 

за подаване на офертата.  

 

 

 
 
 
 
 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

       1…………П…………                                               1………………П………………… 

       (инж. ...чл.2 от ЗЗЛД.... - директор на ТП)       (...чл.2 от ЗЗЛД.....-управител „ММ66 ЕООД)

      

        

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

      (...чл.2 от ЗЗЛД.... – р-л счетоводен отдел при ТП) 
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Приложение№1а 

към Договор № 19 / 10.04.2017г. с предмет: „Доставка на резервни части и аксесоари за МПС, 

включително и автостъкла, за моторни-превозни средства собственост на ТП „ДГС Нови 

пазар“, през 2017г.“  

1.Договорът включва доставката на следните артикули - резервни части  

Приложение№1а    

СПИСЪК - АРТИКУЛИ** 

ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ (БЕЗ ДДС) НА 

АРТИКУЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕН 

СПИСЪК НА МПС - СОБСТВЕНОСТ 

НА ТП ДГС Нови Пазар 

  

№ Вид резервни части  
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I.ЗА ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ НА 

ТП "ДГС Нови пазар" - ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК 
  

1. Двигател               

  Гарнитури комплект 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 38,5 

  Сегменти комплект 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 110 

  Лагери /основен,биелни/ комплект 27,5 44 33 44 44 X 

  Гумички за клапани комплект 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 27,5 

  Датчик вода брой 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 27,5 

  Датчик масло брой 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 27,5 

  Ремък брой 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 

  Верига брой 24,75 X 24,75 X X 129,25 

  Семеринга брой 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 19,25 

  Радиатор  - масло/охлаждане брой 165 440 165 440 440 275 

  Маховик брой 110 137,5 132 137,5 137,5 X 

  Маслена помпа брой 41,25 66 49,5 66 66 66 

  Тампони за двигателя брой 13,75 16,5 16,5 16,5 16,5 X 

2. 
Съединител. Скоростна кутия. 

Раздатъчна кутия 
брой 

      

  Притискателен диск брой 82,5 132 110 110 132 165 

  Феродов диск брой 27,5 55 55 55 55 110 

  Аксиален лагер брой 16,5 22 16,5 16,5 22 192,5 
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  Муфа брой 46,75 66 46,75 46,75 66 X 

  Вилка брой 22 22 22 22 22 66 

  Капак за скоростна кутия брой 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 X 

  Блок зъбчатка брой 99 137,5 99 99 137,5 X 

  Капак за раздатъчна кутия брой 0 192,5 137,5 192,5 192,5 X 

  Гарнитури брой 1,65 1,65 16,5 1,65 1,65 16,5 

  Каре- гумено брой 35,75 X 41,25 X X X 

3. Дифренциал. Кардан.   
      

  Кардан за предния диференциал брой X 176 176 176 176 X 

  Каре - вътрешно брой X X 126,5 X X 176 

  Каре - външно брой X X 132 X X 264 

  Семеринга брой 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 13,75 

  Полуоска-предна  брой X 165 137,5 165 165 544,5 

  Полуоска-задна  брой 8,25 132 192,5 132 132 X 

  Корона брой 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 X 

  Сфери брой X 247,5 X 247,5 247,5 X 

  Пиньон брой 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 X 

4. Кормилна система   
      

 
Накрайник брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 70,4 

  Шарнир-горен брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 70,4 

  Шарнир-долен брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 70,4 

  Шарнирен болт брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 70,4 

  Секторна кутия брой 154 192,5 159,5 192,5 192,5 1485 

  Сервоусилвател брой 49,5 137,5 110 137,5 137,5 506 

  Кормилни щанги комплект 176 176 176 176 176 220 

5. Спирачна система. Ходова част.   
      

  Главина брой 46,75 154 99 154 154 275 

  Амортисьор брой 30,25 60,5 37,4 60,5 60,5 220 

  Тампони за амортисьори комплект 13,75 19,25 13,75 19,25 19,25 55 

  Спирачно цилиндърче-предно брой 22 22 66 22 22 440 

  Спирачно цилиндърче-задно брой 22 22 22 22 22 440 

  Спирачно маркуче брой 13,75 16,5 16,5 16,5 16,5 51,15 

  Челюсти спирачни комплект 33 60,5 33 60,5 60,5 0 

  Накладки брой 19,25 60,5 22 60,5 60,5 137,5 
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  Спирачна помпа брой 2 110 44 110 110 330 

  Реактивни щанги брой 27,5 X 33 X X 110 

  Тампони - ресьори комплект X 16,5 X 16,5 X X 

  
Тампони за 

реактивните/стабилизиращи /щанги 
комплект 22 X 33 X X 68,75 

6. Горивна система   
      

  Горивна подкачваща помпа брой 24,75 66 24,75 66 66 X 

 
Карбуратор брой 220 302,5 302,5 302,5 302,5 X 

  Филтър брой 3,3 3,3 2,75 3,3 3,3 44 

  Жигльори комплект 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 X 

  Датчик брой 33 33 38,5 33 33 44 

  Гарнитура брой 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 30,25 

7. Електрически системи   
      

  Стартер брой 110 165 165 165 165 539 

  Делко брой 60,5 93,5 93,5 93,5 93,5 X 

  Дистрибуторна капачка брой 7,7 9,9 8,25 9,9 9,9 X 

  Свещи брой 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 110 

  Бобина брой 33 49,5 38,5 49,5 49,5 X 

  Кондензатор брой 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 X 

  Кабели запалване  комплект 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 X 

  Бендикс брой 22 22 22 22 22 103,95 

  Динамо брой 121 181,5 165 181,5 181,5 577,5 

  Реле брой 12,1 23,1 13,2 23,1 23,1 66 

  Ключ светлини брой 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 66 

  Ел крушка брой 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 55 

  Авариен ключ брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 27,5 

  Бушон брой 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

  Стоп -машинка брой 11 13,75 11 13,75 13,75 33 

8. Охладителна система   
      

  Водно съединение за радиатор комплект 13,75 15,4 15,4 15,4 15,4 82,5 

  Термостат брой 22 22 22 22 22 44 

  Разширително казанче брой 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 68,75 

  Капачка брой 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 33 

  Кранче за парно брой 12,65 13,75 13,75 13,75 13,75 X 

9. Общи резервни части   
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  Ауспух брой 38,5 55 55 55 55 353,1 

  Чистачки брой 4,4 6,6 5,5 6,6 6,6 66 

  Брава брой 16,5 24,75 19,25 24,75 24,75 66 

  
Заключваща се капачка за 

резервоар 
брой 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 X 

  Предна броня брой 110 110 110 110 110 220 

  Задна броня брой 110 110 110 110 110 220 

  Уплатнения за врати - гумени комплект 55 55 55 55 55 X 

  Рефлектор брой 22 22 22 22 22 X 

  Фар - преден брой 35,75 44 55 44 44 781 

  Фар - заден брой 44 27,5 55 27,5 27,5 464,75 

 

* КОЛИЧЕСТВАТА НА АРТИКУЛИТЕ СА ПРОГНОЗНИ, КАТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ СЕ ОБВЪРЗВА СЪС 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ИМ УСВОЯВАНЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

** ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА МАРКАТА ИЛИ МОДЕЛА МПС 

- НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ. 

 
 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

       1…………П…………                                               1……………П…………………… 

       (инж. ...чл.2 от ЗЗЛД.... - директор на ТП)       (...чл.2 от ЗЗЛД.....-управител „ММ66 ЕООД.)

      

        

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

      (...чл.2 от ЗЗЛД.... – р-л счетоводен отдел при ТП) 

 

 

 


