
Д О Г О В О РиVAC
за услуги

Днес, 11.12.2014 г. в с. Венец, между:

1. ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА“ с ЕИК: 201617412 0126,
със седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул. “Кирил и Методий“ № 17, 
представлявано от Директор - инж. Найден Николов Ангелов, и наречено по-нататък за краткост 
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и

2. ”Ро и Ни” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 127017128, със седалище и адрес на управление: гр. 
Шумен, ул. Марица 47, представлявано от Станислав Иванов, в качеството му на управител, 
наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

и на основание Заповед № 338/ 11.11.2014 г. на Директора на ТП ДЛС ’’Паламара” за определяне 
на изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 
8а ОТ ЗОП С предмет: „Доставка и поддръжка по заявка на хардуерно оборудване за нуждите на ТП ДЛС 
„Паламара“ по две обособени позиции.

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл.101е, от Закона за 

обществените поръчки.
1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави хардуерно 

оборудване подробно описано в офертата на изпълнителя, която той е подал за участие в 
обособена позиция 1 на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 
и поддръжка по заявка на хардуерно оборудване за нуздите на ТП ДЛС „Паламара“ по 
две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на хардуерно 
оборудване, Обособена позиция 2: Поддръжка на хардуерно оборудване, и която е 
неразделна част от този договор.

1.3. Възложителят възлага, а Изпълнителят проема да извършва поддръжка на 
хардуерното оборудване, собственост на ТП ДЛС „Паламара“ са срок от една година и при 
условия, които са подробно описани в офертата на Изпълнителя, която той е подал за участие в 
обособена позиция 2 на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 
и поддръжка по заявка на хардуерно оборудване за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ по две 
обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на хардуерно оборудване, 
Обособена позиция 2: Поддръжка на хардуерно оборудване, и която е неразделна част от 
този договор.

II. НЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
2.1. Общата стойност на хардуерното оборудване, предмет на т.1.2. от този договор е е 2397.30 
лв. без ДДС, които ще му бъдат изплатени в срок от 10 дни след изпълнението и представянето 
на фактура за това.

2.2. Услугата по т. 1.3. от този договор Изпълнителят ще извършва при следните стойности: 21 
лв. без ДДС на час за извършена работа по ремонт и подръжка на хардуерно оборудване, 
собственост на ТП ДЛС „Паламара“, като ако възникне необходимост от идване на място 
пътните за всяко идване на служителите на Изпълнителя ще се покриват до размер от 10 лв. без 
ДДС за всяко отделно идване на автомобил.
2.3. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в брой или по следната банкова 
сметка:



б.с/ка: IBAN: BG50RZBB91551064740818 ; BIC: RZBBBGCF 
при банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК Шумен

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
3.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия договор в 

количество, параметри и с качество, отговарящо на изискванията на спецификацията.
3.2. Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора.
3.3. При сключване на договора Изпълнителят внася в полза на Възложителя гаранция за 

добро изпълнение в размер на 3% или 71,92 лв. от общата стойност на договора.
3.4.Внесената гаранция за изпълнение се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни 

считано от датата на приключване на същия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. Да получи от Изпълнителя поръчката предмет на настоящия договор в количество, 

параметри и с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и в сроковете на 
действие на договора.

4.2. Да заплати договорената цена по реда и начина посочен в договора.
4.3. В случай на констатирано неизпълнение Възложителят освен уговорената неустойка 

в чл.5.4 от настоящия договор задържа в своя полза и внесената от Изпълнителя гаранция по 
изпълнението на договора.

V ОБШИ УСЛОВИЯ

5.1. Неразделна част от настоящия договор е ценовата оферта на изпълнителя.
5.4. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство и специалните разпоредби на ЗОП .
5.3. Изменение на клаузите на договора може да се извършва само при хипотезите 

предвидени в ЗОП и след постигнато съгласие между страните, изразено в писмена форма, като 
за постигнатите договорености се подписва анекс.

5.4. В случай на неизпълнение на договореностите по настоящия договор, виновната 
страна дължи на контрагента неустойка в размер на 5% от общата стойност на договора.

Настоящият
страните.

? два еднообразни екземпляра по


