РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g

ДОГОВОР № 52/27.05.2015 г.
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за изпълнение,
съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП.
Днес 27.05.2015 г., в гр. Шумен се сключи настоящият договор между:
1. „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен , ЕИК 201617412, със седалище и
адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Петра“ , № 1, представлявано от инж. (заличено) –директор, и
(заличено) РФО- гл. счетоводител, наречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. „Пента С“ ООД – гр. Шумен, ЕИК – 130289387, със седалище и адрес на управление: гр.
Шумен, ул. „Д-р Цветан Зангов“ №2, представлявано от (заличено) – управител, чрез (заличено)
упълномощен представител съгласно пълномощно № (заличено) и …. от 09.07.2013г на нот.
(заличено) с рег. № (заличено) на Нот Камара с район на действие - ШРС, наричано по-нататък за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Решение
№9 /08.05.2015 г. за определяне на изпълнител на Директора на „СИДП“ ДП Шумен. Страните се
договориха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с
предмет: „Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена техническа
спецификация, за служебни автомобили на „СИДП“ ДП Шумен за 2015г“ за
(2)Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляваща неразделна част от този договор.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставката при условията на направеното от него предложение
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок от: при направена на възложителя в
писмен вид по имейл адрес.
Чл. 3 Място на изпълнение: град Шумен, административна сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен,
ул. „Петра“ № 1.
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на
поръчката или 519,42 лв. (петстотин и деветнадесет лева четиридесет и две стотинки.)
Чл. 5.(1)При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение, която се освобождава в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след
окончателното приемане на доставката.
(2) В случай на неизпълнение, в договорения срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение при виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне
спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент
от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи доставката в
срока по настоящия договор;
4. да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите спецификации
на Възложителя.
5. да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предаде
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
2. да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с
изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл. 3;
4. 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;
5. да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 1 %
(едно на сто) от стойността на поръчката;
6. да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор.
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях лица.
VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 10. Гаранционният срок е на предлаганите гаранции от производителя считано от датата на
доставката.
Чл. 11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в
Република България и ЕС.
Чл. 12.В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени съответната гума с нова.
Чл. 13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките до 30 дни от констатацията по
чл. 12.
Чл. 14.Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани дефекти, проявили се в
гаранционния срок, той се задължава да замени дефектната гума с нова.
Чл. 16.Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол,
подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на дефектите
и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване и споразумението за замяна.
VІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 17. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
Изпълнителя сума в размер на 10 388,48лв/Десет хиляди триста осемдесет и осем лева и
четиридесет и осем стотинки/ без ДДС и 12 466,18 лв. /Дванадесет хиляди четиристотин
четиридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/, с вкл. ДДС в 10-дневен срок от получаване на
доставката.
Чл. 18 (1) Плащанията по чл. 17, ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена фактура.
(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка:
(заличено)
(заличено)
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19.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 стойността, като в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма
интерес от забавеното изпълнение, той има право да прекрати едностранно договора, с 5-дневно
писмено уведомление, и да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 20. 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.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 21. Договорът се прекратява:
1.При хипотезите на чл.43 ал.4 от ЗОП
2.с изпълнението му;
3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
5.с прекратяването му от изправната страна по договора.
Чл. 22.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.
Чл. 23.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.
Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24.Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата.
Чл. 25.Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се решават
между страните чрез преговори, а при непостигане на консенсус – по реда на действащото
законодателство.
Чл. 26.За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите и Търговския закон.
Договорът се състави в 2 еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Спецификация на гуми по видове и количества гуми за служебни превозни средства на
ЦУ „СИДП”ДП Шумен
№
по
ред
1

2

3

4

5

6

Сезонност на
гумите
Вид на автомобила
Гуми летни за а-л
4х4; ТОЙОТА
ЛАНДКРИУЗЪР150
Гуми зимни за а-л
4х4; ТОЙОТА
ЛАНДКРИУЗЪР150

размери
265/60;
R 18 109Н
Bridjestone
D684
265/60
R 18 110R
Bridjestone
D684

Минимални характеристики по
Европейски регламент относно
етикирането (Регламент ЕО
№1222/2009
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- E
3.Външен шум – 3 черна
черта или (72dB)
1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум – 2 черна
черта или (70dB)

215/70 R 16
100Н
Faierstone
Destinato h hp
215/70
Гуми зимни за а-л R 16 100Н
4х4 Тойота RAW 4 Bridjestone
DM-V1

1.Горивна ефективност- E
2.Сцепление на мокро-B
3.Външен шум – 2 черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-F
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)

195/65
Гуми зимни за лек R 15 81Т
а-л Тойота Корола Bridjestone
LM001
195/65
Гуми летни за лек R 15 91Н
а-л Тойота Корола Bridjestone
T001

1.Горивна ефективност-E
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)

Гуми летни за а-л
4х4 Тойота RAW 4

Мярка

Колич
ество

Единична
цена без
вкл. ДДС

Обща
Цена без
Вкл.ДДС

брой

4

270,67

1082,68

брой

4

290,00

1160,00

брой

4

138,83

555,32

Брой

4

154,00

616,00

Брой

4

82,00

328.00

брой

4

81,08

324,32

7

Гуми зимни
за лек а-л
Тойота Авензис

8

Гуми летни
за лек а-л
Тойота Авензис
Гуми зимни
за лек а-л
Тойота Ярис

9

10

11

Гуми летни
за лек а-л
Тойота Ярис
Гуми зимни
за лек а-л
Тойота Аурис

215/55 R17
98V
Bridjestone
LM32
215/55
R 17
94V
Bridjestone
T001
185/60
R 15 84T
Bridjestone
LM001
185./60
R 15 84H
Bridjestone
T001
205/55 R 16
87T
или еквивалент
205/55
R 16 89V
Bridjestone
T001

12

Гуми летни
за лек а-л
Тойота Аурис

13

Гуми летни
за а-л 4х4
Греит Уол Н5

235/65
R 17 104H
Faierstone
Destinato h hp

Гуми зимни
за а-л 4х4
Греит Уол Н5

235/65
R 17 104H
Bridjestone
LM80EVO

14

15

16

17
18

Гуми летни
за а-л 4х4
Дайхатцу Териос

215/65
R 16 98H
Faierstone
Destinato h hp

Гуми зимни
за а-л 4х4
Дайхатцу Териос

215/65
R 16 98T
Bridjestone
DM-V1

Гуми всесезонни
за лек и тежък
терен за а-л 4х4
Лада Нива
Общо:

185/75 R16
104, VLI-5

1.Горивна ефективност-……
2.Сцепление на мокро- ……
3.Външен шум - ……..черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-E
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-E
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-……
2.Сцепление на мокро- ……
3.Външен шум - ……..черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-E
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум - 2черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-C
2.Сцепление на мокро- B
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-F
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум - 2.черна
черта или (70dB)
1.Горивна ефективност-A-G
2.Сцепление на мокро- A-G
3.Външен шум – 1до 3.черна
черта

Х

Х

Брой

4

214,00

856,00

брой

4

203,58

814,32

брой

4

88,04

352,16

брой

4

98,58

394,32

брой

X

Х

X

брой

4

100,00

403,68

брой

4

166,25

665,00

брой

4

224,00

896,00

брой

4

112,00

448,00

брой

4

150,00

602,64

брой

12

74,17

890,04

Х

72

Х

10388,48

Словом: Десет хиляди триста осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки без вкл.
ДДС
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1……………………
(инж. заличено.-директор)
2.....................................
(заличено – РФО- гл. счетоводител)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….
(заличено)

