
ДОГОВОР 
№ ..2014r.

Днес, 11.12.2014 г. в гр. Шумен между:
1.Териториално поделение ДЛС „Паламара”, с. Венец към „СИДП ДП” гр.Шумен, с 

адрес: с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий” 17, ЕИК: 201617412 0126, представлявано 
от инж. Найден Ангелов, в качеството си на директор на стопанството и наречено по-нататък 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул./ул. „Хан Крум“ № 6, представлявано от 
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, в качеството му/и на управител наречено по-нататък за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

и на основание Решение 197/13.08.2014г. на Възложителя в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, 
техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 
технически прегледи с части и материали на изпълнителя, и доставка на зимни и летни 
гуми за моторни превозни средства, собственост на ТП Д Л С  "Паламара” с. Венец през 
2014 год. по обособени позиции. ”, на основание Решение № 1320 от 08.10.2014г. на Комисия 
за защита на конкуренцията, издадено по преписка КЗК-991/2014г. по описа на КЗК, влязло в 
сила на 29.10.2014г. и на основание Решение № 349/18.11.2014г. на Възлобжителя се сключи 
настоящият договор по обособена позиция 1 от проведената открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, ковто е с предмет както следва: Позиция 1: „Извършване на ремонти, 
текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и 
подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя на 
леки и товарни автомобили, включващи Лада "Нива", УАЗ, Автобус "Чавдар", ГАЗ 53А, 
ГЦаер, мотоциклети ИЖ и Планета, микробус „Мицубиши“, Рено 19, джип „Грейтуол 
Ховър

(попълва се предм ета съобразно обособената позиция за която се кандидатства)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1 )Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя следните технически услуги:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна 
на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на 
изпълнителя на леки и товарни автомобили, включващи Лада "Нива", УАЗ, Автобус "Чавдар", 
ГАЗ 53А, Щаер, мотоциклети ИЖ и Планета, микробус „Мицубиши“, Рено 19, джип 
„Грейтуол Ховър съгласно техническа и ценова оферта на изпълнителя, която е неразделна част от този 
договор, при следните условия:

Посочените услуги по вид количество в техническата и ценова оферта са прогнозни и 
не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор.

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуги".
(3)Прогнозната стойност на услугите не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от нуждите на 

Възложителя.

(4)Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретните услуги, след като 
Възложителят изпрати до Изпълнителя заявление, на адресите и/или телефони за връзка предоставени от 
Изпълнителя в чл. 8, ал.2, т. 2 от настаящия договор.

(5)Изпълнителят приема заявката на възложителя, направена в писмен вид по електронна поща или на 
следният телефон, който е на денонощно разположение на Възложителя: моб.тел. . £ ) ■  -Q (г(Д

(6)Извършването. на заявената от Възложителя услуга ще се осъществи в предварително,-.посечените от 
Изпълнителя обектщ(сервизи) или на друго място посочено в заявката от Възложителя. * ‘ ’ ^

(7)Извършването науслугата се удостоверява и приема от Възложителя с приемо-предавателния 
подписаугуг двеуе страни//



(8)В протокола по чл.1, ал.7 се описва и предоставената търговска гаранция за качеството на извършената 
услуга, която не може да се различава от тази посочена в офертата на възложителя.

II.CPOKOBE
Чл. 2. Срок за изпълнение на договора:
(1). Изпълнението започва в двудневен срок след подписване на договора.
(2) Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна доставка от 1 ( словом: един ден ) календарни 

дни, но не по-късно от 7(седем) дневен срок, считано от датата на получаване на заявка от Изпълнителя.
(3). Крайна дата за изпълнение на договора - три години след подписване на настоящия договор или на

11.12.2017г..
(4). В срок до приключване на договора (три години след подписване на настоящия договор) Изпълнителя 

се задължава да не променя първоначално предложените единичните цени на услугите, % на направената 
търговска отстъпка и срока на търговската гаранция, съгласно офертата на Изпълнителя.

Ш.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1)Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на 35 000 лв. (словом: тридесет и пет 
хиляди лева) без вкл. ДДС, като Възложителя след сключването на договора не се обвързва със цялостното 
усвояване на определеният финансов ресурс. Посочената прогнозна стойност е за всяка първата година от 
действието на настоящия договор, като всяка последваща година ще се определя нова прогнозна стойност за 
разходване от Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен.

(2).Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на посочените в ценовата оферта цени за 
услуги на час, отговарящи на определените нормативи в Наредба № 24/8.03.2006г. на комисията за финансов 
надзор за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за 
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и цена на включените 
нови оригинални части, компоненти, възли и консумативи

(3)В цената не са включени непредвидени разходи невъзможни да бъдат определени с оглед естеството на 
услугата. Същите се заплащат на база обявената в ценовата оферта цена за ремонтни услуги на час, отговарящи 
на определените нормативи в Наредба № 24/08.03.2006г. и цени за вложените нови оригинални части,
компоненти, възли и консумативи обявени в приложения каталог, намалени с  ) %_тьрговска
отстьпка. ' ^  4

(4)Заплащането ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на Изпълнителя в срок от 30 
(тридесет) календарни дни от датата на издаване на фактура за извършена услуга или в брой срещу издадена от 
Изпълнителя фактура и касов бон.

(5)Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - фактура. Същата се издава след съставяне на 
двустранен приемо-предавателен протокол между страните за извършената услуга.

(6) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват в брой или по банковата му сметка

IBAN: $ 0 0  Ь 1 ^ 0 0  0 ^  О О
BIC код: 6- 3  / -

при Банка  клон    оф и с......................

1У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи извършването на изисканата техническа услуга 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 услугата да получи уговореното възнаграждение 

в посочените срокове и условия.
(3).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши услугата, съгласно заявка и технически спецификации, определени от Възложителя 

като влага само оригинални нови части, компоненти, възли, луми и консумативи с гаранционен срок не по кратък 
от три месеца

2. без/СЪгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица документи 
и информация, свързани с изпълнението на доставката.

/  

ie \

съответн^т^дл^я^бни-М рС в присъствието на Изпълнителя.

У.ПРИЕМАНЕ
р л р .  Приемането на услугата се извършва от лицата, определени от Възложи1 1я да: управляват



(2)Удостоверяването на качеството и количеството на извършената работа ще се осъществи с двустранен 
приемо-предавателен протокол, включващ и информация за предоставената търговска гаранция за качеството на 
извършената техническа услуга.

У1.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 .((„?/.. лв. или

(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 при извършването на услугата или такива възникнали в периода 

на валидност на предоставената търговска гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка

УИ.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 качеството на услугата 

съгласно БДС.
(5)Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на предвидените 

задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства.
(6) Този договор може да бъде прекратен едностранно от Възложителя в края на всяка финансова година от 

срока на действие на договора. Уведомлението за това следва да се изпрати не по-късно от тридесет и първи 
декември на текущата година.

(7) Този договор може да бъде прекратен едностранно от Възложителя по всяко време, ако, по причини 
настъпили след подписването му, възложителя изпадне в невъзможност да осигури нужния за изпълнението на 
договора финансов ресурс.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8(1)Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в

писмена форма или на следният мобилен телефон за денонощна връзка:.........................................  предоставен от
Изпълнителя. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща или друго 
техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Кореспонденцията между страните ще се осъществява на следните адреси:
(2) 1.3а Възложител: ТП ДЛС „Паламара” с. Венец, ул. „Кирил и Методий”№ 17,
e-mail:ddspalamara@abv.bg ,
(2)2.3а Изпълнител : . . ^ / 7 . . Zr . . £ ......../ т : . . I. . ........

Т е л . факс..............................................   e-m ail: . tyvyЛ ^ . . 6 . е  К /& ) A & v'< #-> &•
(3)Промяна на адреса и/или телефоните за връзка 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 и заявките по телефона 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)3а 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.
Този договор се състои о т .............. / ...................../  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.

/А Л  и _ -Q/Г ^/^у  \  ___

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ': ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ://^

........
(инрк^Найден Ангелов - директор на ТП)

mailto:ddspalamara@abv.bg

