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Д О Г О В О Р 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

№ 172/21-10-2022 г. 

Днес 21.10.2022г., в гр.Велики Преслав, между: 

Североизточно държавно предприятие- Териториално поделение Държавно Горско 

Стопанство „ПРЕСЛАВ”, със седалище и адрес на управление: гр.Велики Преслав, ул. 

”Симеон Велики” №10, с ЕИК 2016174120023, представлявано от директора (заличено на 

осн. чл.59 от ЗЗЛД),  наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

„ПРИМЕКС” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Каспичан, обл.Шумен, 

ул.”Ропотамо” №7, ЕИК 127033207, представлявано от управител (заличено на осн. чл.59 от 

ЗЗЛД), наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение от 13-10-

2022г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка чрез покупка на външни гуми за служебните моторни превозни 

средства, вкл. за селскостопански машини, необходими за функционирането на  

автомобилния  парк на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” за 2022година, се сключи този договор за 

периодични доставки при следните условия: 
 

ЧАСТ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

 (1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на 

външни гуми за МПС-ва и селскостопански машини („Артикули/те“) за нуждите на ТП 

„ДГС Преслав”, описани съгласно Техническата спецификация, както и в Техническото и 

Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №1 и №2), неразделна част от 

Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.  
  

(1.2) Доставките се извършват в зависимост от моментните потребности на ТП „ДГС 

Преслав”.  
 

(1.3) Доставките на Артикулите ще се извършват периодично, както следва: по видове и 

количества на изброените външни гуми.  

Доставките ще се извършват в рамките на работното време. 
 

(1.4)  Посоченият в Техническата спецификация артикули е неизчерпателен и примерен и 

ТП “ДГС Преслав“ няма задължение за цялостно усвояване по видове на изброените 

артикули. 
 

(1.5)  Възложителят при изпълнението на поръчката ще заявява прогнозните артикули  и 

/или  други артикули  по вид и количество извън  посочените в списъка, в рамките на  

предвидения финансов ресурс от 9 000,00 лв. без вкл. ДДС, по сключения договор, като 

плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени, намалени с 

предложения процент отстъпка (когато се предлага) от Изпълнителя в техническото му 

предложение. 
 

ГЛАВА 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
 

(2.1) Цена на Договора е Финансовият ресурс на възложителя от 9 000,00 лв. без ДДС и  с 

начислено ДДС в размер на 10 800,00 лева. 

Настоящият договор се сключва при единичните цени предложени от изпълнителя, които 

не могат да бъдат по-високи за срока на договора. Прогнозната стойност на доставките е 

функция от обща крайна цена на прогнозни артикули, а крайната платена сума по договора 

е функция от реално доставеното количество при единичната цена от ценовото 
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предложение на изпълнителя (Приложение №2). Съобразно потребностите на възложителя, 

окончателната стойност на договора може да е по-ниска, но не може да надвишава 

финансовият ресурс на възложителя. 
 

(2.2) Доставените артикули се заплащат по единична цена за всеки артикул с включен ДДС, 

в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на 

Изпълнител- (Приложения №1 и №2). Цената, която Възложителят се задължава да заплаща 

на Изпълнителя за извършените доставки на Артикулите, е крайна доставна цена с ДДС и 

включва всички разходи за доставка на Артикулите на Изпълнителя, включително, но не 

само – стойността на Артикулите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и 

други. Предложените единични цени остават непроменени за срока на действието на 

договора. 
 

(2.3) Заплащането на всяка доставка се извършва на база документ, удостоверяващ 

приемането на артикула (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим 

документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, 

количеството, партидните номера на доставените Артикули, тяхната единична и обща цена, 

както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички 

необходими законови реквизити.  
 

(2.4) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до  30 (тридесет) 

дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол 

за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на 

фактурата.  
 

(2.5) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, 

посочена от Изпълнителя в първата издадена фактура. Изпълнителят е длъжен да уведомява 

писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 1 

(един) ден преди издаването на фактурата с новата банкова сметка. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената 

в първата фактура банкова сметка са надлежно извършени. 
 

(2.6) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 
 

ГЛАВА 3. СРОКОВЕ  
 

(3.1) Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя в началото на Договора върху всички негови 

екземпляри и има действие 12 месеца или до изчерпване на общата стойност на договора, 

което от двете събития настъпи по-рано. 
 

(3.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Артикули в срок от 5 /пет/  работни дни 

от получаване на заявката на Възложителя. 
 

ГЛАВА 4. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 

(4.1) Мястото на доставка е Административна сграда на ТП „ДГС Преслав”, гр.Велики 

Преслав, ул.”Симеон Велики” №10. 
 

(4.2) Доставките на Артикулите се извършва след писмена заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при необходимост. Заявката следва да 

се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител 

на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа 

подробно описание на заявените артикули по вид и количества за доставката им. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  може да прави промени в заявката в зависимост от реалните им 

потребности не по-късно от 24 часа преди доставката, като писмено уведомят за това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за 
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часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите 

мерки за прибирането и складирането ѝ. 
 

(4.3) Предаването на изпълнението на доставката се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен 

протокол“). 
 

(4.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.4.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

4.4.2. да поиска отстраняване на констатирани недостатъци на Услугата, което се извършва 

в указан от него срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени 

несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 

недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.4.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 
 

 

ЧАСТ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ   

 

ГЛАВА 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

(5.1) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 

е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото 

право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.  
 

ГЛАВА 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 

(6.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1.1. да получи дължимото възнаграждение в размера, сроковете и при условията по Глава 

3 от договора; 

6.1.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

6.1.3. да спре временно предоставянето на услугата, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави 

плащането на дължимото възнаграждение повече от десет дни след срока, уговорен в т.2.4 

Услугата се възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа след заплащане на 

дължимото възнаграждение. 
 

(7.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

7.2.1. да доставя необходимите артикули, които да са нови, нерегенерирани, произведени 

през 2021/2022г. и да отговарят на изискванията  за качество в Република България и/или 

Европейския съюз;  

7.2.2. да представя документ, удостоверяващ качеството на доставените артикули; 

7.2.3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на работа, да отстранява за своя сметка допуснатите грешки и направени 

пропуски, констатирани от представител на ТП „ДГС Преслав” във връзка с изпълнението 

на предмета на договора; 

7.2.4. да доставя външни гуми и за друга автомобилна техника (неописана в Техническата 

спецификация), в случай, че Възложителя придобие друго МПС, през срока на действие на 

сключения договор. 

7.2.5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

7.2.6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;  

7.2.7. Изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички 

приложими към поръчката правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
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разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са 

изброени в приложение № 10 към ЗОП. 

 
ГЛАВА 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

(8.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

8.1.1. да изисква и да получава доставката на артикулите в уговорения срок/уговорените 

срокове, по вид и количества; 

8.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 

извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 

това да пречи на изпълнението;  

8.1.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него протоколи или съответна част от тях; 

 8.1.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 

протоколите, в съответствие с уговореното в Договора;  
 

(8.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

8.2.1. да приеме изпълнението на Услугата и съответните протоколи, когато изпълнението 

отговаря напълно на договореното, по реда и при условията на този Договор; 

8.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор;  

8.2.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

доставката на артикулите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 

или ограничения съгласно приложимото право;  

8.2.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

Договора; 

8.2.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 
 

ЧАСТ III.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  
 

ГЛАВА  9. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

(9.1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от 

цената на забавената доставка, съответно от стойността на забавеното плащане за всеки ден 

забава, но не повече от 10% (десет на сто) от съответната стойност. 
 

(9.2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това. 

(9.3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 

виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от прогнозната 

стойност на Договора. 
 

(9.4) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 
 

ГЛАВА 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
 

(10.1) Този Договор се прекратява: 

10.1.1. с изтичане на срока му или с достигане на прогнозната стойност по него-което от 

събитията настъпи по-рано; 
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10.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

10.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 

дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за обективната 

невъзможност; 
 

(10.2) Договорът може да бъде прекратен: 

10.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

10.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – с писмено изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

(10.3) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 

и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение 

от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. 

Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е 

незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 
 

(10.4) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на т. 9.3. всеки от следните случаи: 

10.4.1.неспазването на сроковете за отстраняване на недостатъци по време на гаранционния 

период; 

10.4.2.когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 

спецификация. 
 

(10.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 
 

(10.6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 
 

ГЛАВА 11. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
 

(11.1) За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 
 

ГЛАВА 12. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 

(12.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 
 

ГЛАВА 13. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

(13.1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 

(13.2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)                                                (заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Email: dgs.preslav@dpshumen.bg                                         Email: office@primex-bg.com 

ГЛАВА 14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

(14.1) Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

(Техническа спецификация, Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 

 

Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

Страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

_____________(П)_______________ 

Директор на ТП „ДГС Преслав” 

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)                             

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

     ___________(П)_________________ 

Управител  на „ПРИМЕКС” ЕООД  

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)                                                           

 

Р-Л СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: …../П/……                                    

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

 
СЪГЛАСУВАЛ: …../П/……                         

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

 
ИЗГОТВИЛ: …../П/…… 

(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

*Налице са имена и положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679) 
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