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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.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 
 

ПРЕПИС! 

ДОГОВОР 

№37/02.06.2020 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   

 

          Днес, 02.06.2020 г., в с. Венец  се сключи настоящият договор между: 

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. Свен Ердинч Башлъ и ръководител счетоводен отдел – Вля 

Димова, от една страна като възложител на обществена поръчка, наричано по-долу в този 

договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, от една страна,  

 

и 

2. „„РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ” ООД” , ЕИК 127605252, регистрирано и вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. с. 

Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Долашма” №47, представлявано от Сали Алиосман, в 

качеството му на управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение  № 

209./14.05.2020г. за определяне на изпълнител на Директора на ТП ДЛС Паламара се сключи 

този договор („Договорът/Договора“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на 

годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и 

материали, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 

собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договора, в две обособени позиции“  

Позиция 2 – „Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен 

технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и материали, 

доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, 

Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за 

срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ при следните условия:  
 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши и предостави следните услуги и доставки: „Извършване на услуги по 

извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с 

включена доставка на резервни части, аксесоари и материали, доставени от изпълнителя 

за извънгаранционните служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от 

една година, считано от датата на сключване на договора, в две обособени позиции“. 

(2).Изпълнителят се задължава да предостави услугите и да извърши доставките в 

съответствие с  Техническото и Ценовото  си предложение, неразделна част от този 

договор и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация към този договор и представляващи неразделна част от него при следните 

условия: 

  - Посочените доставки и услуги по вид в техническото и ценово предложение са 

прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор. 
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(3) Прогнозната стойност на доставките и услугите не е задължителна за усвояване и 
зависи изцяло от нуждите на Възложителя; 

(4). В същият ден на сключване на Договора, но  най-късно преди започване на неговото 
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 1 (един) ден от настъпване на 
съответното обстоятелство 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА.  СРОК И МЯСТО  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2.(1)Срокът на Договора е 12 месеца, считано от датата на приключване на Договор 

№ 52/15.07.2019 г. му или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по 

чл.3, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.  

(2).Сроковете за изпълнение на отделните услуги и доставки, са детайлно  посочени в 

(Техническото предложение – Приложение № 4). 

 (3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява услугите и/или доставките единствено и само след 

изрична писмена заявка за обслужване, представена от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

възникнала необходимост от изпълнение на същите, при условия посочени в документацията 

на обществената поръчка, в настоящият договор. 

(4). Място на изпълнение на услугите: обекта/ите (сервиза/ите) посочени от 

Изпълнителя.  

   (5) Изпълнителят приема писмената заявката от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  
технически оборудван обект (сервиз), находящи се на следният адрес: с. Ясенково, общ. 
Венец, обл. Шумен, ул. „Долашма” №47, тел. 0884 757 355,  

 
 В Работното време на обекта/ите (сервиз/ите),  както следва: 

Понеделник: от 7:45 ч. до 17:45 ч.  

Вторник:       от 7:45 ч. до 17:45 ч. 

Сряда:           от 7:45 ч. до 17:45 ч. 

Четвъртък:  от 7:45 ч. до 17:45 ч. 

Петък:           от 7:45 ч. до 17:45 ч. 
      (6) Извършването на доставка и/или услуга се удостоверява и приема от Възложителя с 

приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни. 
   (7) В протокола по чл.2, ал.6 се описва и предоставената търговска гаранция за 

качеството на извършената  доставка и/или услуга. 
(8)Услугите и доставките се извършват, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в документацията за участие в процедурата и техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от този договор.  

 (9)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставките и услугите при условията на направеното 

от него предложение. 

IIІ.ЦЕНА, РЕД  И  СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. (1) За предоставените доставки и/или услуги възложителя заплаща на 

Изпълнителя на база единичните цени  предложени от Изпълнителя в ценовото му 

предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава  24 500 лв. 

(двдесет и четири хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС общо за договора и не може да 

надвишава прогнозната стойност за извършване на услугите в размер на 4 500 лева и 

стойността за доставка на резервни части в размер на не повече от 20 000 лева без вкл. ДДС;  

*** Стойността до която Възложителят може да закупува резервни части, извън 

посочените в Техническата спецификация на процедурата е в размер до 9 000 лева без вкл. 

ДДС; , като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  след сключването на договора не се обвързва с цялостното 

усвояване на посочената максимална стойност. 

(2) Стойността на всяка отделна поръчка за извършените доставки и/или услуги предмет на 

настоящия договор ще се извършва съобразно направеното ценово предложение от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в единични цени в лева посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 6/6.1) за ремонтна услуга в лева без ДДС за един час 

сервизен труд от 60 минути, в което предвиденото време за извършване на услугите не 

превишава определените сервизни нормовремена по Приложения № 1-6 на  Наредба № 24 от 8 

март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането 
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и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни 

превозни средства, а именно: 12,50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки) лв. / час. 

Приемането на съответното МПС в сервизната база ще бъде с приоритет и осъществявано в 

присъствието на представител на Възложителя най – късно до един /словом: еден/ часа, 

независимо от натовареността на сервиза.  
(3) Заплащането на всяка отделна доствака  и/или услуга ще се извършва въз основа на 

единични цени  в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника 

(Приложение №6/6.1) и чл.3, ал.2 от настоящия договор.  

Чл. 4. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

1. отчет за предоставените Доставки и/или Услуги за съответния месец, представен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Доставките и /или Услугите за 

съответния месец, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета 

по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на 

изпълнението) от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответния месец, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 

(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията 

по ал. 1. 

 Чл. 5. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията 

са надлежно извършени. 

  (3) Единичните цени  в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на 

участника, са фиксирани и не подлежат на  промяна през периода на изпълнение на договора, 

в рамките на посочената в чл.3 от  настоящия договор максимална стойност. 

 Чл. 6.(1) Когато за частта от Услугите и/или доставките, която се изпълнява от 

подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на 

останалите доставки и/или Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за 

изпълнението на съответната част от Услугите за съответния месец, заедно с искане за 

плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 

заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите и/или доставките, 

при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) 

от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 

(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

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 „Ремонтинженеринг” 

ООД 

(инж. Севен Башлъ) 
 

(Сали Алиосман) 

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

    


