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Д О Г О В О Р
№38/24.03.2020г.

Днес 24.03.2020 г„ в гр. Суворово, обл. Варна, между:

1. Териториално поделение „Държавно горско стопанство Суворово ”, адрес: гр. 
Суворово, бул. „Възраждане” №38, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120057, представлявано от 
инж. Радостин Желязов , в качеството му на Директор и Бонка Димитрова , в качеството й на 
гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и
2. КООПЕРАЦИЯ „АУТОМОТОР“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК 000101056, 
представлявано от Стоян Стоянов в качеството му на управител, наричано за краткост по -  
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, след проведена 
открита процедура по реда на ЗОП, и Решение № 29/05.03.2020 г. на Директора на ТП 
ДГС Суворово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчка с 
предмет: “Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и 
други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна
поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИДП 
Шумен ”

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури и 
извършва доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и 
други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна
поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Възложиеля, за срока на действие
на този договор, при условията на същия.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугата и доставките, предмет на настоящия договор, с 
писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез електронна поща или телефон.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Извършените по договора дейности се заплащат съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , както следва:
1. При цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ 
ремонт на автомобил от 20,00 (двадесет лева) лева без ДДС или 24,00 (двадесет и четири 
лв) с ДДС.
2. При цена за 1(един) километър при транспортирането на аварирали автомобили до 
съответния сервизен център на изпълнителя от 0,05 лв (пет ст) лева без ДДС или 0,06 (шест 
ст) с ДДС.

(2) Максимално допустимата стойност по този 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС;

договор е до 15 600.00 ( петнадесет

г ч е
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в
срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението на услугата и доставките по конкретната 
заявка срещу представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемо-предавателен протокол, 
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(4) Фактурата по ал. 3 трябва да съдържа следните реквизити:
- номер на договора;
- вид на извършените работи;
- вложените материали, части, консумативи, аксесоари и тяхната цена;
- цената на вложения труд, образувана от времетраенето на извършените дейности и 
часовата ставка
- цена за транспортирането на аварирали автомобили до съответния сервизен център на 
изпълнителя -  при наличието на транспортиране.

(5) Плащанията се извършват по банков път, по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
IBAN чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679
ШГ.

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца или до достигане на 
максимално допустимата стойност по чл. 2, ал. 2 и влиза в сила от датата на неговото 
подписване.
Чл. 4. (1) Техническото обслужване на автомобилите се извършва в срок не по-дълъг от 7 
(седем) работни дни, считано от деня. в който са предоставени в сервизната база;
(2) Текущият ремонт на автомобилите се извършва в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни 
дни, считано от деня, в който са предоставени в сервизната база;
(3) В случай на доставка на части за извършване на текущия ремонт, които не са налични в 
склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срока по ал. 2 може да бъде удължен с 10 (десет) работни дни.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати уговореното възнаграждение в размер и по реда и начина, описани в Раздел II 
от този договор;
2. Да предостави автомобилите за първоначален технически преглед в срок до 2 (два) 
месеца след сключване на договора, а за всеки следващ преглед - след изминат пробег от 10 
000 км. или друг пробег за съответния автомобил, определен в сервизната му книжка;
3. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от диагностиране 
и/или извършване на ремонт на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок изпълнение на
задълженията по този договор; у
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 
извършените услуги по поддръжка и ремонт на автомобилите на Възложителя;
3. Да откаже заплащането на възнаграждение за непредвидени разходи.
4. Да изисква ог ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подиЗпълнение
с посочените в офертата му подизпълнители / ако е заявил ползват /

III. СРОКОВЕ

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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1. Да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се отклонява от 
условията на този договор и приложенията към него и в съответствие на действащата 
нормативна уредба в Република България;
2. Да ползва при осъществяване на услугата квалифициран персонал;
3. Да доставя, влага и монтира при ремонтните дейности на автомобилите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят 
на изискванията на производителя;
4. При изпълнение на договорните си задължения да не създава пречки за работния процес 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 
изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него;
6. Да отстрани за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при изпълнение на 
дейностите по настоящия договор върху имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреди по системите, 
възлите и агрегатите на автомобилите да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Експертна 
оценка за състоянието им, доказваща нерентабилността или невъзможността за 
отстраняване на повредата;
8. При констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на автомобила/ите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. да приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизния си център автомобилите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от временната натовареност на сервиза;
10. При направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация в гаранционния срок, да отстрани 
повредата и да смени поставените дефектирали резервни части за своя сметка;
11. Да носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите 
и/или на своите служители, в случай че ползва такива при изпълнението на договора1;
12. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок ог 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение при условията на раздел II 
от този договор;
2. Да използва подизпълнители за изпълнение на дейности пр предмета на договора, 
съобразно посоченото в неговата оферта за участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок 12 (дванадесет) 
календарни месеца на извършените ремонтни дейности.
(2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол за приемане на изпълнението по чл. 2, ал. 3.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всякакви появили се в
гаранционния срок дефекти в срок до 7 (седем) работни дни от уведомяване за същото от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. *
Чл. 10. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилага независимо от възможността 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора.
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Чл. 11. (1) Отговорността на страните по договора се изключва в случаите на непредвидени 
обстоятелства. В тези случаи, срокът за изпълнение на задълженията по договора се 
измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.
(2) В случаите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с грижата на добрия търговец да 
направи необходимото за запазване интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ограничи до 
минимум настъпването на вреди и/или загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непредвидени обстоятелства в случай, че 
е изпаднал в забава преди настъпването на тези обстоятелства.
Чл. 12. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИгГЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното 
отстраняване.
Чл. 13. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат на използване на некачествени материали, консумативи и 
неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 3 и пълно изпълнение на задълженията по него;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 20
(двадесет) дни;
4. При прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без правоприемство;
5. При достигане на стойността , посочена в договора.
6. Ако изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
7. Ако изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!’ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИгГЕЛЯТ има право да развали договора при пълно или частично 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от Закона за задълженията и 
договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до 
другата.
(3) В случаите на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да търси обезщетения по общия ред.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод сключването или изпълнението
на договора.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ JL.*0 0 "

J ©

Чл. 17. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, 

ако са направени в писмена форма и подписани от лицата по ал. 3.
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(2) За дата на съобщението се смята:

1. Датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението,

2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата,

3. Датата на приемането - при изпращане по факс или електронна поща.

(3) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор саадресите 

посочени в титулната му част.

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно 
между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
Чл. 19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 
при условията на Закона за обществените поръчки.
Чл.20. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по ЗОП.
Чл.21. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.
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