
Д О Г О В О Р 
ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 

2015г 

Днес, £>Л.,.(<.%.:.20\5г., в с.Цонево , на основание чл.101е от ЗОП, между: 
1. ТП " ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО с Булстат 2016174120145 
седалище и адрес на управление: офис: с.Цонево, обл.Варна, ул.»Хр.Трендафилов» №54, 

представлявано от директор инж.Росен Колев Русев и Теменужка Петкова -ръководител счетоводен 
отдел от една страна , наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

2. „Драганови 777" ЕООД, гр.Дългопол, ул."Хр.Ботев" № 8 , ЕИК 203087578, представлявано 
от управител Жера Куртева Кателиева, по пълномощие представлявано от Драгомир Димитров 
Драганов, съгласно пълномощно с рег.№ 485 от 03.07.2014г., заверено пред Кинка Вълчева 
Балинова - секретар, изпълняваща нотариална дейност при Община Дългопол, определен за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка открита чрез публична 
покана с уникален код в РОП №9043433, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за 
следното: 

I .ПРЕДМЕТ НА Д О Г О В О Р А 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извършва, срещу 

заплащане, услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили, 
описани в Приложение № 1 към договора, на „ДГС Цонево" ТП при ДП „ СИДП" гр. Шумен. 

(2) Изпълнение на услугата включва: 
1. Външно измиване, което включва следните дейности: 
- ръчно (чрез изтъркване или безконтактно) измиване с водоструйка и миещ автокозметичен препарат; 
- подсушаване на външните повърхности на купето, стъклата и огледалата; 
- почистване колонки на врати, багажник и прагове. 
- почистване с препарат на джанти, тасове и гуми от замърсявания. 
2. Комплексно измиване и почистване, освен описаното външно измиване включва и вътрешно 

почистване на автомобила, а именно: 
-изпиране на стелките; 
-почистване в дълбочина с прахосмукачка на замърсявания по седалки, под и багажник; 
-почистване на прах на вътрешните повърхности и детайли в купето на МПС; 
-почистване на вътрешната повърхност на стъкла, огледало и прагове. 
(3). За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуги". 
(4). Прогнозната стойност за услугите по договора не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от 

нуждите на Възложителя. 
(5) Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за всяка конкретна услуга. 
(6) Място на изпълнение на услугата: гр.Дългопол, обл.Варна, ул."Никола Обретенов" №1. 
(7)Извършването на услугата се удостоверява и приема от Възложителя с двустранно подписан приемо-

предавателен протокол за извършените услуги. 
II. СРОКОВЕ 
Чл. 2. (1). Срок за изпълнение на договора: 31.12.2015г. 
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл. 3. (1). Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на 1000 лв . ( хиляда лева) без вкл. ДДС 

при следните единични цени: 
№ Тип МПС Ед. цена без вкл. ДДС за Външно 

почистване за 1бр. МПС 
Ед. цена без вкл. ДДС за Комплексно 

почистване за 1бр. МПС 
1 Лек автомобил 5.00 10.00 
2 Товарен 

автомобил 
5.00 10.00 

(2). Посочените цени са окончателни, включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на 
услугата и не подлежи на промяна за целия срок на договора. 



(3). Заплащането на услугите ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на Изпълнителя в 
срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура за услугата и 
протокол за извършени услуги. 

(4). Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - данъчна фактура . Данъчна фактура се издава като 
към нея се прилага двустранно пр^риг-ян приемо-предавателен протокол за извършените услуги. 

(5). Всички пл тьлнител 
IBANBG88 ЧЛ . 2 0ТЗЗЛД 4,В1СТ

Г ЧЛ . 2 ОТ ЗЗЛД спресбанк 
IV. ПРАВА И . . . . . . . . . . . . CTPAHri 1 £ , 
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи извършването на изисканата техническа услуга 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 услугата да получи уговореното 

възнаграждение в посочените срокове и условия. 
(З).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извърши услугата, съгласно технически спецификации, определени от Възложителя. 
2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица документи и 

информация, свързани с изпълнението на услугата. 
3. Изпълнителят е длъжен за целия срок на договора: 
3.1. Да разполага с технически и кадрови ресурс за изпълнение на услугите, обект на поръчката 
3.2. При изпълнение на услугата да не уврежда боята, лаковият слой върху боята, пластмасовите или 

др.части на МПС. 
3.3. При констатирани щети в резултат на извършената услуга Изпълнителят поема и възстановява в 

пълен обем ( 100% сто процента) нанесените щети върху МПС. 
3.4. Работното време на обекта да е не по-малко от 8 часа през деня 
3.5.При необходимост, да приеме за обслужване по предмета на настоящия договор и други 

служебни автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 
обслужване и ценообразуването на извършваните услуги. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я в 3-дневен срок. 

V. ПРИЕМАНЕ 
Чл.5.(1). Приемането на услугата, се извършва от длъжностни лица на Възложителя, водачи на 

съответното МПС, в присъствието на изпълнителя. 
(2). Отчитане на извършената услуга и съпровождащи извършената услуга документи: 
1. Отчитането на услугата ще се извършва на база реално извършени услуги 
2. Удостоверяването на качеството и количеството на извършената работа ще се осъществи с двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол за извършените услуги, включващ информация за дата на 
изпълнение на услугата, вид на услугата, рег.№ на МПС, три имена на водача на съответното МПС, подпис 
на водача. 

(3) Когато И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя. 

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 
Чл.6. (1). В случай, че се установят недостатъци на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани 

за своя сметка 
(2). При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 10 % от 

стойността на договора посочена в чл. 3 от същия. 
(3). 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. 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.7. Настоящият договорът се прекратява: 
1.С изтичане на срока; 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 



З.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с 5-дневно 
писмено предизвестие от изправната страна до неизправната страна; 

4.При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.С окончателното му изпълнение; 
б.По реда на чл.43, ал.4 от Закона за обществени поръчки; 
7.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на настоящата поръчка-

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил 
длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата; 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

8.1.не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци; 
8.2.не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
8.3.използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си , или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
8.4.бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 
изпълнение на договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.8. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени 
по пощата( с известие за доставяне)( по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу 
подпис на приемащата страна. 

Чл .9.Когато някоя от страните е променила адреса си , без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария 
адрес. 

Чл.Ю .Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 
България. 

Чл. 11.3а всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Чл .12.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. 

Чл. 13.Настоящият договор не подлежи на изменение , освен в случаите и по реда 
предвиден в чл.43 от ЗОП. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Техническата спецификация 
2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение №1 
3. Ценово предложение- Приложение № 2 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екзе>**^яра - по един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ед; ^ Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . 

/директор инж 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ' 

/.. .ьител/ 

• **4^**/*v: 

0/ 


