
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ПАЛАМАРА” ТИ
п.к. 9751, с. Венец, обл.Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17, 

тел. 05343/2049; факс: 05343/2047; e-mail: dlspalamara@abv.bg

ДОГОВОР № 27 / 04.06.2015 г. за 
„Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя, спрей, разредител и 
други материали необходими за маркиране, измерване и извозване на дървесина във 

връзка с осъществяване стопанската дейност на ТИ ДЛС „Паламара“

Днес, 04.06.2015г„ с. Венец, между:
1. ТИ “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. Севен Ердинч Башлъ и ръководител счетоводен отдел - 
Валя Христова Димова, от една страна наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. «ПАНДА ЕКСПЕРТ» ЕООД с ЕИК 1312298528
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „ Банишора”, ул. «Враня» № 57-59, бл. 1, 

вх. 1, ет. 1, an. 1, адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ул. „Съединение”, магазин „РУМ”, 
тел./факс: 054 832 517, e-mail: elica@rum.sh.officel.bg, представлявано от управител: Марио 
Чавдаров Димитров

Изпълнителят е определен за такъв след провеждане на публична покана по гл. 8 а от 
ЗОП, приключила с протокол па Комисията от 07.05.2015 г. и Решение за класиране и 
определяне на изпълнител №  191/08.05.2015г. на Директора на ТП . ’’ДЛС Паламара” с 
уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 9041056

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1). Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя прогнозни количества 

стоки по артикул и мярка/разфасовка, както следва:

1. Алкидна боя за маркиране на дървесина -  жълта, червена, синя, бяла,
осигуряваща лесно нанасяне, нисък разход при ползване, трайно покритие и устойчивост на 
атмосферни условия- в разфасовки от 1л.;

2 Спрей за маркиране на дървесина -  червен, син, жълт, зелен въс флакони от 200 
мл. до 500 мл. осигуряващ лесно нанасяне, нисък разход при ползване, трайно покритие и 
устойчивост на атмосферни условия;

3. Маркираща креда за суха и влажна дървесина, опаковка от по 12 бр. - 
осигуряваща лесно нанасяне;

4. Разредител за алкидна боя представляващ бистра, прозрачна, лесно подвижна 
течност без механични примеси, неразтворим във вода, съдържащ еднородна смес от 
органични разтворители -  в опаковка от 0.300 л.

необходими на „ДЛС Паламара” ТП на „СИДП” ДП гр.Шумен за 2015г.” с посочено 
търговско наименование съгласно Приложение № 1 и единични цени посочени в 
приложение № 2, и оферта, която е неразделна част от този договор, а Възложителят 
заплаща цената им.

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "доставка".
(3). Изисквания при изпълнение на поръчката:
1. Всички стоки следва да бъдат нови, във фабрично запечатани опаковки без скрити 

явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблс 
експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да съдър
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информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на 
производство, срок на годност, гаранционни условия на производителя и гаранционен срок.

2. Доставките ще се изпълняват по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в 
момента на заявката, като сключването на договор не обвързва Възложителя със 
задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват 
такава.

3. Заявката ще се извършва по телефон 054 832 517 или по електронен път на ел. адрес 
elica@rum.sh.office 1 ,bg на Изпълнителя. Когато заявката е направена по ел. път същата е по 
реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване 
за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се 
смята, че е получено от адресата.

4. Място на доставка -  администрацията на ТП „ДЛС ПАЛАМАРА“, находяща се в с. 
Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий” № 17 или на всяко друго място на територията на 
TII „ДЛС ПАЛАМАРА“, което бъде посочено от Възложителя при заявката.

5. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 
доставка за вид, разфасовка и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз 
основа на единични продажни цени съгласно представена от Изпълнителя ценова оферта по 
приложената спецификация.

5.1. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид 
и количество с приемо - предавателен протокол или стокова разписка, подписан от двете 
страни в два екземпляра.

5.2. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо - предавателния 
протокол/стокова разписка от Възложителя

(4) 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

И. СРОКОВЕ
Чл. 2.(1). Срок за изпълнение на договора:
1. Срок за всяка доставка - 5 (пет) календарни дни, след заявка на Възложителя.
2. Срок на договора- 12 (дванадесет) месеца, считано от дата на сключване на договора 

или до изчерпване на финансовия ресурс от 4 500 лв. (двадесет хиляди лева) без вкл. ДДС и 
се прекратява при наличие на всяко едно ог посочените две основания.

3. Срок за рекламации -  5 (пет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка.
4. Срок за подмяна на рекламирана стока -  5 (пет) работни дни, считано от дата на 

депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда 
и условията на ЗЕДЕП.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. (1). Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на 4500 лв. 

(Четирихиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката.
(2). Прогнозната стойност за доставка на стоките по договора не е задължителна за 

усвояване и зависи изцяло от нуждите на Възложителя. Прогнозната стойност на договора 
може да се увеличава с допълнително споразумение към този договор при отпускане на 
допълнителни средства за разходи свързани с ремонти на ТП „ДЛС Паламара“ от „СИДП“ 
ДС -  гр. Шумен.

(3). Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични продажни цени 
съгласно Приложение № 2 и представена ценова оферта на Изпълнителя.

(4). В посочените стойности са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и 
други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на Изпълнителя, същата е в лева 
без ДДС - франко обекта на Възложителя. ,

(5). Заплащането на стоките ще се извърши от Възложителя по банков път по сметК^ йа 
Изпълнителя в срок от 15 ( петнадесет ) календарни дни от датата на издаване на д&£г£(чна 
фактура за доставката. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- 
предавателен протокол/стокова разписка за извършената доставка.



(6). 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.

(7). Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по б. сметка:
IBAN BG78RZBB91551064730614, BIC: RZBBBGSF

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:

• да осъществи доставката, съгласно техническите спецификации, определени от
Възложителя

• без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица
документи и информация, свързани с изпълнението на доставката.

• да спазва действащите в страната нормативни документи, касаещи предмета на
поръчката, както и всички нормативни изисквания по безопасност и хигиена на 
труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани с 
дейността на поръчката.

• доставените стоки да бъдат нови, във фабрично запечатани опаковки без скрити или
явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 
безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български 
език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, 
качеството, датата на производство, срок на годност, гаранционни условия на 
производителя и гаранционен срок.

• за периода на изпълнение на договора да доставя необходимите стоки в зависимост от
заявените количества и видове съгласно Техническата спецификация

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че:
1. доставката отговаря на възприетите стандарти в Република България и ЕС.
2. доставката отговаря на изискванията на производителя за употреба от съответното 

МПС, за което разполага със съответните декларации или сертификати от производители.

V. ПРИЕМАНЕ
Чл.5. (1). Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва 

по вид и количество с фактура, която играе роля на приемо - предавателен протокол.
(2). За дата на доставката се счита датата на фактурата.

VI. ГА РА Н Ц И О Н Н И  С РО К О ВЕ И РЕК Л А М А Ц И И
Чл. 6. (1) Рекламации по отношение вид, количество и видими дефекти на доставените 

стоки се правят в 30 ( тридесет) дневен срок от момента на получаването им, за което се 
съставя констативен протокол.

(2) Възложителят е длъжен да уведоми незабавно Изпълнителя за недостатъци на 
стоките, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й. Той има право да иска 
заместване на стоката, връщане на част от цената или разваляне на договора, ако е действал 
добросъвестно и е изпълнил задълженията си. посочени в договора.

(3) Изпълнителят гарантира, че доставката отговаря на изискванията на производителите 
на посочените материали, за което разполага със съответните декларации или сертификати 
от производители и се задължава да приеме всички рекламации на Възложителя.

(4) При установяване на несъответствия във вида или качеството, които не са могли, 
бъдат открити при приемането им, Възложителя има право в срок от 30 ( тридесе^^ |й [^
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доставката да уведоми незабавно Изпълнителя и да поиска тяхното възстановяване или 
замяна.

(5) Рекламираните стоки се съхраняват от Възложителя. Връщането им се извършва от и 
за сметка на Изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
Чл.7. При подписване на настоящия договор. Изпълнителят се задължава да представи в 

полза на Възложителя банкова/ парична гаранция за изпълнение на договора в размер на 
135,00 лв..(сто тридесет и пет лева)

(1). 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.

(2). При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната лихва, която се начислява върху 
просрочената сума до окончателното й изплащане от Възложителя.

(3). В случай, че се установят недостатъци на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
ги отстрани за своя сметка

(4). При забава на Изпълнителя да достави и да предаде в уговореният срок доставката 
същия дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 % от договорената между страните 
цена в чл.З, ал.1 от настоящия договор за всеки ден забава.

(5). При неизпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя по 
настоящия договор същия дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността 
на договора.

(6). При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер 
на 10 % от стойността на договора.

(7). Изплащането на неустойки и обезщетения по този раздел не лишава изправната 
страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над 
уговорените размери на общо основание.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. Настоящият договор се прекратява:

(1). С изтичане срока на договора или изчерпване на финансовия ресурс в размер на 
4500.00 лв. без вкл. ДДС.

(2). По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
(3). Едностранно от всяка от страните, с 1-месечно писмено предизвестие.
(4). Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в 

показателите на доставката, съгласно сертификатите и за качество по БДС, предмет на 
договора.

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

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления, различни от заявката, 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:

(1). За Възложител : TI1 ДЛС „Паламара“ -  с. Венец, ул. „Кирил и Методи” № 17, тел:
05343 2047, e-mail: dls.palamara@dpshumen.b^ л

За Изпълнител : гр.Шумен, ул."Съединение " -  маг. РУМ
(2). Промяна на адрес може да се извърши едностранно от страните, за което

да уведомят другата страна в двудневен срок. |< | c O 'W ^ l  ■
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(3). При виновно неизпълнение на гова задължение, писмените и електронни документи 
изпратени на адресите по ал.1 се считат за получени.

(4). 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.

(5). 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.

(6). За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както 
и действащото българско законодателство.

(7). Неразделна част от настоящия договор са финансовото предложение на Изпълнителя 
и приложената от него документация в хода на проведената процедура.

(8). Настоящия договор може да бъде изменян и допълвам единствено при наличие на 
хипотезите в чл. 43. ал.2 от Закона за обществените поръчки.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП 

Териториално поделение ДЛС „ПАЛАМАРА“
9751 с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17______

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Г осподин Директор,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, чрез публична покана по чл. 101 а от ЗОП, с предмет:

„Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя, спрей, разредител и
други материали необходими за маркиране, измерване и извозване на дървесина във 

връзка е осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС „Паламара“

Долуподписаният Марио Чавдаров Димитров е ЕГН 6712183429, с лична карта № 641740876 
изд. на 27.01.2011г. от МВР- гр. Пазарджик, в качеството си на Управител на участника: „Панда 
Експерт“ООД с ЕИК 131298528, със седалище и адрес на управление: гр.София,1233, 
ж.к.”Банишора”, ул.”Враня”№ 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1
в качеството си на участник в процедурата предлагам да организирам и изпълня поръчката 
съгласно документацията за участие при следните условия:

1. Предлагам следните стойности за извършване на доставката/те, като в посочената цена са 
вклю чени всички непредвидени разходи по осъществяване на доставката, както следва:

1. Алкидна боя за маркиране на дървесина -  жълта, червена, синя, бяла, осигуряваща 
разфасовки от 1 л.: 6.99 (шест цяло и деветдесет и девет стотннни) лв. без ДДС за брой;

2. Спрей за маркиране на дървесина -  червен, син, жълт, зелен във флакони от 200 мл.: 5.99 
(пет цяло и деветдесет и девет стотнини) лв. без ДДС за брой;

3. Спрей за маркиране на дървесина -  червен, син, жълт, зелен във флакони от 500 мл.: 
12.99 (дванадесет цяло и деветдесет и девет стотнини) лв. без ДДС за брой;

4. Маркираща креда за суха и влажна дървесина, опаковка от по 12 бр. 0.99 (нула цяло и 
деветдесет и девет стотнини) лв. без ДДС за опаковка;

5. Разредител за алкидна боя в опаковка от 0.300 л.: 2.99 (две цяло и деветдесет и девет 
стотнини) лв. без ДДС за брой;

Ние сме съгласни до подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с 
писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на договора ще формират 
обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 27.04.2015 г. 

гр. Шумен /  Марио Димитров  -  ’

П

На „Панда Експерт "ООД/




