
 

 

 

ДОГОВОР 
№ 73-2015/09.09.2015 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, 09.09.2015 г., в гр. Шумен, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и 

Решение № 17 от 31.08.2015 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

гр. Шумен, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 14/15.07.2015 г. на директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен, се сключи настоящият договор между: 

1. „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП), със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. “Петра” № 1, вписано 

в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 201617412, управлявано и представлявано от 

инж. (заличено) Нинов, в качеството си на Директор, и (заличено) Янков, в качеството си на р-л 

„Финансов отдел“ и главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

и 

2 .  “АЛК АД ”  ЕО ОД  гр .С о фия ,  Е И К - 20 04 41 54 1  н а  Аг енци ят а  по  

в пи св ани ят а ,  съ с  сед алищ е  и  адрес  н а  уп р авл ени е :  г р .С офи я  1 61 8 ,  р - н  

„ Вит ош а“ ,  ул .  „ ( з али ч ено ) “  № … . ,  ет .  …  ап .8 ,  пр ед став ля в ано  о т  

( з али ч ен о )  А лт ун ян ,  в  к ач ест во то  си  на  уп р авит ел  и  едн оли ч ен  соб ст в еник  

н а  к апит ал а  н а  д руж ест в о то ,  н ари ч ан о  п о -д ол у з а  к р атк о ст  ИЗ ПЪЛ Н ИТЕ Л,  

о т  др уг а  с т р ан а , на основание разпоредбата на чл. 14, ал. 1, от ЗОП се сключи настоящият 

договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1)Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя: 

- GPS устройства с инсталиран софтуер, който да осигурява визуализация и навигация, 

подходяща за работа в горските територии, за нуждите на лесоустройството и горското 

стопанство с български интерфейс, като всяко устройство е оборудвано с микрокарта и 

регистрация на картата за 40 (четиридесет) броя и предоставяне на гаранционен срок за 

всяко GPS устройство, на 40 (четиридесет) броя, за срок от 2 (две) години. 
(2). Възложителят заплаща реално доставените артикули и предоставите услуги предмет на 

договора. 
(3). Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, 

след като Възложителят изпрати до Изпълнителя писмено заявление по пощата или по имейл. 
(4). Предаването на заявената от Възложителя стока и предоставянето на договорената 

услуга ще се осъществи на адреса на Възложителя - адрес: гр. Шумен; ул. “Петра“, № 1. 
(5). Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 

количество с предавателно-приемателен протокол подписан от двете страни в два екземпляра.  
(6) За дата на доставката се счита датата на съставяне на предавателно-приемателен 

протокол, а за извършената услуга в края на всеки месец се подписва протокол отразяващ обема 
на същата. 

(7). Рискът от случайното погиване или повреждане на доставката или на част от нея 
преминава от Изпълнителя на Възложителя от момента, в който доставката бъде предадена. 

II. СРОКОВЕ 
Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: 
(1). Страните приемат срок за изпълнение на доставката до 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от датата на получаване на заявка от Изпълнителя, а гаранционното месечно 
поддържане е 2 (две) години, считано от датата на извършване на доставката и подписване на 
предавателно-приемателен протокол. 



 

2 

 

(2). Крайна дата за изпълнение на доставката – 15.12.2015 г, а крайния срок на услугата по 
гаранционното обслужване е 2 (две) години, считано от датата на извършване на доставката и 
подписване на предавателно-приемателен протокол.. 

(3). Крайния срок на действие на договора е 31.12.2015 г. 
(4). В срока на договора Изпълнителят се задължава да не променя първоначално 

предложените единичните цени на стоките и срока на гаранционното обслужване, посочени в 
представената от него оферта и Приложение № 1 към настоящия договор. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл. 3.(1). Общата стойност на настоящия договор е в размер на 80 600,00 лв. (осемдесет 

хиляди шестстотин лева и нула стотинки), без вкл. ДДС, като Възложителят, след 
сключването на договора, не се обвързва със цялостното усвояване на определеният финансов 
ресурс. 

(2). Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични продажни цени, 
съгласно представените цени във офертата на Изпълнителя и Приложение №1 – неразделна 
част от настоящия договор. 

(3). В посочените цени са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт до адреса 
на Възложителя и другите съпътстващи доставката и услугата разходи. 

(4). Заплащането на доставката  ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на 
Изпълнителя, както следва: 

Възложителят извършва плащане по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) 

дни, за всяка една доставка, въз основа на оригинална фактура и двустранно подписан 

предавателно-приемателен протокол, отразяващ извършената доставка по съответната заявка, 

съгласно единичните цени от ценовото предложение на изпълнителя и съгласно приложение № 

1 от настоящия договор. 
(5). Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банковата му сметка 

IBAN: BG 3 (заличено), BIC код: (заличено), при Банка „(заличено)“ АД. 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката и предоставената му услуга в 
срока и при условията, договорени между страните в настоящия договор 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в 
сроковете от настоящият договор; 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката и услугата да получи 
уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия. 
(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осъществи доставката, съгласно заявка и 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 доставката. 

3. да осигури за срока на гаранционното обслужване поддържане на доставените GPS 
устройствата с инсталиран специализиран софтуер – предмет на договора, или да предостави на 
Възложителя с оглед неговата необходимост на нови такива. 

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 
Република България и ЕС. 
 

V.  ПРИЕМАНЕ 
Чл. 5 (1).Приемането на доставката, се извършва от лица, определени от Възложителя в 

присъствието на изпълнителя. 
(2). Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи с двустранен 

предавателно-приемателен протокол. 
VI.  ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ 

Чл.6. (1) При подписване на настоящия договор, Изпълнителят се задължава да представи в 
полза на Възложителя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора в размер на 
4 030,00 (четири хиляди, тридесет лева и нула стотинки), представляващи 5% от предложената 
от Изпълнителя цена за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 
срок от 5 работни дни при хипотезите на чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от настоящия договор. 

(2). Учредената/внесена от Изпълнителя банкова/ парична гаранция за добро изпълнение на 
договора се освобождава от Възложителя след прекратяването му, а при констатирано 
неизпълнение на договорните задължения, Възложителят има право да я задържи. 
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(3). При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят не дължи на Изпълнителя 
неустойка за забава. 

(4). В случай, че се установят недостатъци на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги 
отстрани за своя сметка. 

VII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 7 (1) Настоящият договор се прекратява след изтичане срока на договора или след 
окончателно изпълнение на доставка, считано от датата на подписване на последния 
предавателно-приемателен протокол. 
(2). По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

(3). Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в 
показателите на доставката, съгласно сертификатите и за качество по БДС, предмет на договора. 

(4). Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
предвидените задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 8 (1). Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато 

те са отправени по имейл или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. Писмената кореспонденцията между страните ще се 

осъществява на следните адреси: 

(2).1. За Възложител: „СИДП” ДП Шумен , със седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, ул. “Петра“, № 1 , e-mail: (заличено). 

2. За Изпълнител: гр .Со фия  1 61 8 ,  р -н  „ Вит ош а“ ,  ул .  „ з али чено “  №… ,  ет . . .  ,  

ап . 8 , тел. (заличено), (заличено). 

(3) Промяна на адрес може да се извърши едностранно от страните, за което са длъжни да 

уведомят другата страна. 

(4) При виновно неизпълнение на това задължение, писмените и електронни документи 

изпратени на адресите по ал. 1 се считат за получени. 

(5) Всички възникнали между страните спорове във връзка с прилагането на настоящия 

договор се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на споразумение — от 

компетентния съд. 

(6) В случай, че някоя от клаузите по настоящия договор бъде отменена или обявена за 

недействителна, то това няма да води до отмяна на останалите клаузи от договора. 

(7) За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

(8) Неразделна част от настоящия договор са финансовото и техническо предложение на 

Изпълнителя и приложената от него документация в хода на проведената процедура. 

(9) Настоящия договор може да бъде изменян и допълвам единствено при наличие на 

хипотезите в чл. 43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, страните по настоящия договор не 

могат да го изменят или допълват. 

Този договор се състои от 4 (четири) страници, включително и приложение № 1, и се 

състави, подписа и подпечата от страните в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал. 

Приложения: 

1. Приложение №1 – разпределение по вид количество, единични цени и обща стойност. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1. инж. (заличено) Нинов (подписано)   1. (заличено) Алтутян (подписано) 

Директор на СИДП ДП-Шумен    управител на „Алкад“ ЕООД 

 

 

2. (заличено) Янков (подписано) – р-л „Финансов отдел“ и 

Главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

към договор № 73-2015/09.09.2015 г. с предмет: 

„Доставка, чрез закупуване, на 40 броя GPS устройства с инсталиран софтуер за работа в 

горите и изработване на специализирани цифрови карти с атрибутни данни за нуждите на 

централното управление и териториалните поделения на СИДП ДП – гр. Шумен“, както 

следва: 
 

№ по 

ред 
Модел описание на стоката/услугата Мярка 

Единична 

цена, без 

ДДС 

количество 

Обща 

стойност 

в лева 

без вкл. 

ДДС 

1 
GPS устройства с инсталиран 

специализиран софтуер 
Бр.    

   2 015,00 40х 80 600,00 

 

80 600,00 лв. (осемдесет хиляди шестстотин лева и нула стотинки), без вкл. ДДС 
 

Както и предоставяне на гаранционно обслужване на GPS устройствата с инсталиран 
специализиран софтуер за срок 2 (две) години, считано от датата на извършване на доставката и 
подписване на предавателно-приемателен протокол. 
 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1. инж. (заличено) Нинов (подписано)   1. (заличено) Алтутян (подписано) 

Директор на СИДП ДП-Шумен    управител на „Алкад“ ЕООД 

 

 

2. (заличено) Янков (подписано) – р-л „Финансов отдел“ и 

Главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 


