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/препис/ 

ДОГОВОР №61/13.09.2019 г.  

ЗА  ДОСТВКА  НА СПЕЦИАЛИЗИРАН  БАГЕР ТОВАРАЧ- УПОТРЕБЯВАН 

 

Днес, 13.09.2019г., в гр. Шумен на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и 

протоколно решение №2 от 10.09.2019г на комисията назначена да поведе процедура по реда на 

глава 20 от ЗОП – събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с предна 

отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа,  и допълнително 

оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки за нуждите на „СИДП“ ДП 

Шумен, съгласно технически характеристики  подробно посочени от възложителя в 

изискванията и техническата спецификация  на документацията на процедурата“, утвърден  на 

11.09.2019г от  директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен се сключи 

настоящият договор между: 

1. „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен със седалище и адрес на 

управление гр. Шумен, ул.„Петра”№ 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 201617412, представлявано от инж. Веселин Маринов Нинов - директор, и 

чл. 59 от ЗЗЛД – РФО - гл. наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и 

2. “Дева Транс” ООД, гр. София ЕИК-131020201, със седалище и адрес на управление: 

обл. София (столица), общ. Столична,  гр. София 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Сухата река“, ул. 

„Майчина слава“ №1А, представлявано от управителите – Стефан Бориславов Божков и 

Борислав Христов Божков- заедно и поотделно, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

от втора  страна,  като страните се е договориха за следното: 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с 

предмет:  “Доставка на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с 

предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа,  и 

допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки за нуждите 

на „СИДП“ ДП Шумен , съгласно технически характеристики  подробно посочени от 

възложителя в изискванията и техническата спецификация  на документацията на процедурата“ 

1(един) брой употребяван багер-товарач марка: „ДЖЕЙ СИ БИ“, модел: 

“3ЦХСайтмастър“ - стандартно оборудван с предна отваряема кофа, задна телескопична 

стрела с бързосменник и стандартна кофа,  и допълнително оборудване към него – 1 брой 

профилна кофа за направа на канавки с характеристики съгласно техническата оферта на 

Изпълнителя: 

Чл.1.2.Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

документацията за участие в процедурата и техническата и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

представляваща неразделна част от този договор.  

Чл.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  превежда в рамките до 5 работни дни от датата на доставката, 

договорената сума, по посочената сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.3.1. 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; 
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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 заплати определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в 

чл. 6.1. 

Чл.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1. да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я 

предава 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 

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 прехвърли собствеността на МПС-то  по предвидения за това законов ред, както и 

да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежна фактура, съответните митнически декларации и 

всякакви други документи, свързани с МПС; 

         6. да осигури и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу надлежно подписан приемо-

предавателен протокол МПС-то , описано в чл. 1.1 от настоящия договор, ведно с всички вещи и 

принадлежности, числящи се към него, вкл. стандартното и допълнителното оборудване към 

него(предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа,  и 

допълнително оборудване към него – 1 брой профилна кофа за направа на канавки); 

            7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е собственик на МПС-то и оборудването към него, 

че върху тях не съществуват и не са учредени права на трети лица, същите не са предмет на 

съдебни спорове, нито са налице други тежести , в това число – не са учредени залози по реда 

на Закона за особените залози, както и че същите нямат недостатъци, и са в състояние, годно за 

експлоатация предвид предназначението им , същите са и в техническа изправност и пълно 

комплектоване. В случай, че някое от декларираните обстоятелства се окаже с невярно 

съдържание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за своя сметка отстранява недостатъците или дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на платената продажна цена за съответното МПС; 

    10.Предаването на МПС-то от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва 

съгласно условията на проведената процедура и след постъпване на сумата съгласно т. 1.4. по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ІV.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.4.1. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол, 

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 1 (един работен ден) от дата на 

подписване  на договора. 

Чл.4.2. Приемателно–предавателния протокол се завежда в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Чл.5.1. Гаранционният срок е 6(шест)  месеца от предаването на МПС с протокола по чл. 

4.1. 

Чл.5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и ЕС. 

Чл.5.3.В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

писмено е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен поправи или да замени 

съответното МПС / част на МПС  с нова,  

Чл.5.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките на 10 дни от 

констатацията установена с протокол по чл.5.6. 

Чл.5.5.Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл.5.6.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. 

VІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.6.1. За изпълнение предмета на настоящия договор : 1 ( ед ин )  бро й  уп отр еб я в ан  

б аг ер -т ов ар ач  м ар ка :  „ДЖ ЕЙ СИ БИ “,  м од ел :  “3 Ц Х  Сай тм а стър“  -  

ст анд артн о  обо ру дв ан  с  пр едн а  о тв ар я ем а  к оф а ,  з адн а  т елеск опи чн а  ст р ел а  

с  бъ рзо см енник  и  ст анд артн а  ко фа ,   и  д опълни телно  об ор уд в ан е  къ м н его  –  

1  б рой  пр офил на  к оф а  з а  нап р ава  н а  к ан авки :  Въз ло жит елят  з апл ащ а н а  

И зпълни т еля  сума  в  р азм ер  на  5 9  9 99 ,0 0  (п ет д есет  и  д ев ет  хил яди ,  

д ев ет ст отин ,  д ев ет десет  и  д ев ет  л ева )  без  вкл .  Д ДС и  7 1  9 98 ,8 0  с  вк л .  ДД С 

р азп р ед ел ен а  к акто  сл едв а :  

6.1.1. Цена на 1(един) брой употребяван багер-товарач - стандартно оборудван с 

предна отваряема кофа, задна телескопична стрела с бързосменник и стандартна кофа - 59 

000,00лв. (петдесет и девет хиляди , лева)без вкл. ДДС и 70 800,00 с вкл. ДДС 

 6 . 1 . 2 .  Ц ен а н а  допълнителното  оборудване към него – 1 брой профилна кофа за 

направа на канавки 99 9 ,0 0л в .  ( дев ет сто тин  д ев етд есет  и  дев ет  л ев а )  б ез  в кл .  

Д Д С  и  1  1 98 ,8 0л в  с  вк л .  Д ДС  

 

 Чл.6.2. Плащанията по чл. 6.1, ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена данъчна фактура в срока по чл.1.3 от договора. 

Чл.6.3.Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

чл. 59 от ЗЗЛД 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.7.1. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора като задържи като неустойка внесената от 

изпълнителя гаранция за изпълнение на договора. 

Чл.7.2.При неизпълнение на клауза извън случаите по чл.7.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на този договор, определена при 

сключването му. 

Чл.7.3.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. 

Чл.7.4.След получаване на банковия превод по чл. 6.1., ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предаде 

в срока по чл. 4.1. по зависещи от него причини автомобилите, предмет на настоящия договор, 

дължи незабавно връщане на цялата сума, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това обстоятелство се 

установява от страните и отразява в подписан от тях констативен протокол.  

Чл.7.5.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този 

договор, виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение. 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.8.1. Договорът се прекратява: 

1.В случаите посочени в 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. 

Чл.8.2. 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.8.3.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. В тези случаи той заплаща на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

само фактически извършената работа. 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл.9.1. Неразделна част от настоящия договор са: 

- 1. Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- 2. Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- 3. Приемо-предавателен протокол  

Чл.9.2. документ  на ЕИК, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър; 

Чл.9.3. документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП /оригинал или нотариално заверено копие/ 

Чл.9.4.Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд по реда на 

гражданското законодателство на Р. България. 

Чл.9.5. 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. 

 Приложения:  

1.Техническа оферта с параметрите на доставката. 

 2.Ценова оферта на доставката 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/п/ чл. 59 от ЗЗЛД                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…/п/ чл. 59 от ЗЗЛД 

(Директор СИДП ДП Шумен             (Стефан Божков -управител) 

– инж.Веселин Нинов) 

   

              2:....../п/....................                   

(чл. 59 от ЗЗЛД – РФО гл. счетоводител) 

 

 
 

 


