
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2106, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

 

ПРЕПИС! 

ДОГОВОР  

 

№ 29/09.04.2020г. 

за изпълнение на обществена поръчка за доставка на стоки и услуги  

 

Днес, 09.04.2020 г., в с. Венец, 

1. ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ПАЛАМАРА”, с Булстат 201617412 

0126, със седалище и адрес на управление: с. Венец,  обл. Шумен, ул.”Кирил и Методий” №17, 

представлявано от директора - инж. Севен Башлъ и ръководител счетоводен отдел – гл. 

счетоводител- Валя Димова, от една страна като възложител на обществена поръчка, наричано 

по-долу в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, от една страна,  

 

и 

 

2. „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД,  ЕИК- 131298528, на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Банишора Враня № 57-59, бл.1, ет. 1, ап.1, 

представлявано от Марио Димитров, в качеството му на управител, наричан за краткост по долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият  договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК  НА ДОГОВОРА 
 1.1.Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл. 183 от Закона за 

обществени поръчки във връзка с Протокол на комисията от дата 06.03.2020г. като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни следната поръчка:  : „Доставка по 

заявка, на бои, спрейове, разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП 

„ДЛС Паламара” 

Изпълнението предмета на договора е съгласно  описаните артикули и количества, съгласно  

представени от изпълнителя техническо и финансово предложения, които са неразделна част от 

настоящия договор. 

 1.3. Срокът на изпълнение на настоящия договор е до 12 /дванадесет/ месеца  считано 

от датата на сключването му. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 2.1. Общата стойност на договора  за изпълнение на горепосочената доставка е 

разпределена  по   вид, артикул и бройки и  е в размер на 2575,15 лева (словом: две хиляди 

петстотин седемдесет и пет лева и 15 ст.) без вкл. ДДС, разпределена по единични цени за 

даден вид артикул съгласно приложение №1 явяващо се  неразделна част от настоящия договор. 

Посочените видове артикул в бройки и обем са прогнозни,  без обвързване на Възложителят със 

задължението  да усвои  доставката в пълния прогнозен обем съгласно приложението към 

настоящия договор. 

 2.2.Плащането от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  ще се извършва след  получаване от 

страна на Възложителя на издадената от Изпълнителя за заявения артикул стока  и издаване  на 

фактура   по следната сметка: 

IBAN: заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД; BIC- заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД...   

при „заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД” АД клон . заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД. 
 

ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три  на сто)  от общата 

стойност на договора: 77,25 лв. (седемдесет и седем лева и 25 ст.) 

 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. 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. 

 

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; 

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. 

VІ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

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

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.2. Приемателно–предавателния протокол се завежда в деловодната система на 

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. 
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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 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 9.1. Неразделна част от настоящия договор са техническа спецификация  и ценова 

оферта  

9.2. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. (П) - Заличено съгл.чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор  на ТП „ДЛС Паламара” 
 

Управител на „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД 

(инж. Севен Башлъ) 
 

(Марио Димитров ) 

   2. (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 
  Ръководител счетоводен отдел –  
  гл. счетоводител на ТП „ДЛС Паламара 
  (Валя Димова) 
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Приложение №1 към Договор №29/09.04.2020г. с предмет: : „Доставка по заявка, на бои, 

спрейове, разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС 

Паламара”, съгласно представените от Изпълнителя, техническа и ценова оферта: 

 

Наименование на артикулите 
Мярка 

 
Прогнозни 

количества 
 

Единична 

цена, 

лв. 

без ДДС 

Обща 

крайна  

цена,  

лв. без ДДС 

Алкидна блажна боя за маркиране на 

дървесина – цветове: жълт, червен, син, 

оранжев, бял; 

Кутия от 

650 мл. 250 3,43 857,50 

Спрей за маркиране на дървесина 

цветове: бял, червен, син, жълт, 

оранжев, зелен;  

Флакон от 

400 мл. 120 3,85 462,00 

Светлоотразителен спрей за маркиране 

на дървесина – цветове: бял, червен, 

син, жълт, зелен, оранжев; 

Флакон от 

400 мл. 165 7,05 1163,25 

Маркираща креда за суха и мокра 

дървесина – цветове: син, червен, зелен, 

бял; 

Опаковка 

от 12 бр. 4 
6,60 

 
26,40 

Разредител за алкидна боя; 500 мл. 20 2,5 50,00 

Четки за боя за маркиране на дървесина; Широчина 

– минимум 

40 мм. 

20 0,80 16,00 

ОБЩО: х 2575,15 

 
Предлагана обща цена без вкл. ДДС: 2 575,15 лева (словом: две хиляди петстотин седемдесет 

и пет лева и 15 ст.)  

Други договорености:  

1. Посочените количества са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след 

сключване на договор с избрания за изпълнител участник; 

2.  Цветовете на горепосочените продукти ще бъдат избрани допълнително от 

Възложителя и упоменати в заявлението за доставката на определените количества, като 

Възложителя е задължен да осигури  богата цветова гама от посочените продукти, съгласно 

предварително определените от Възложителя условия. 

3. Срок за изпълнение на всяка една от доставките – 2 дни /словом: два работни дни, считано 

от момента на получената заявка от Възложителя. Сроковете се посочват в цели работни дни.  

4. Предлаганите продукти отговарят напълно на следните допълнителни изисквания:  
4.1.Продуктите са устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната 

среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-

стопански дейности.  

4.2.Продуктите са бъдат дълготрайни (същите оставят видими следи след нанасянето им по 

дървесината, най-малко три години след това).  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. (П) - Заличено съгл.чл. 59 от ЗЗЛД 
 

 (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор  на ТП „ДЛС Паламара” 
 

Управител на „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД 

(инж. Севен Башлъ) 
 

(Марио Димитров ) 

   2. (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 
  Ръководител счетоводен отдел –  
  гл. счетоводител на ТП „ДЛС Паламара 
  (Валя Димова) 
  



 5 

 


