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ПРЕПИС 

Д О Г О В О Р 

№  40 / 27.05.2020 г. 

 

Днес, 27.05.2020 г., в гр. Шумен, между: 

1. „СЕВЕВРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. “Петра” № 1, с ЕИК 

201617412, представлявано от инж. Веселин Маринов Нинов - в качеството на директор на 

предприятието и …чл. 59 от ЗЗЛД… - в качеството на ръководител „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на предприятието, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна, 

и  

2. „ТРАНС КО 04“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София 

(столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 139, с ЕИК 131230324, представлявано от Тончо Иванов Гарушев - в качеството на 

управител на дружеството, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“)  

на основание чл. 112 и следващите от раздел II, Глава Тринадесета от ЗОП и във 

връзка с Решение № 3 от 16.03.2020 г. на директора на СИДП ДП - Шумен, за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на 

мебели, включващ изработка по каталог и по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ 

и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на 

подписване на договора“, 

се сключи настоящият договор („Договора/договорът“) за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на 

възнаграждение да изпълни “Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ 

изработка по каталог и по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на 

СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на договора“, 

съгласно Техническо и Ценово предложение – неразделна част от настоящия договор. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по т. 1.1 в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор, и в 

сроковете, посочени в раздел ІІI от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. Общата стойност на настоящия договор е 234 146,33 лева (двеста тридесет и 

четири хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС. 

2.2. Единичните цени за изпълнение на настоящия договор са съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение. 

2.3. За срока на действие на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

„опция за предоставяне на допълнителни доставки” на офис мебели по каталог, включително 

по индивидуален проект, в размер до 20 % /двадесет на сто/ от общата стойност на договора, 

без вкл. ДДС. 
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2.4. Правото по т.2.3. възниква при необходимост и се възлага с изрична писмена 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като са приложими всички 

условия от настоящия договор. Заявката се изготвя и подписва от лицето, което отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.5. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, 

че общата стойността на договора не е изчерпана, договорът продължава своето действие до 

сключване на нов договор или до изчерпване на общата му стойност, като този срок не може 

да бъде по дълъг от 6 месеца. 

2.6. Заплащането се извършва, както следва: 

- след доставката и монтажа,  срещу представяне на оригинална фактура за дължимата 

сума и подписан приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация.  

2.7. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: …чл. 59 от ЗЗЛД…  

IBAN: …чл. 59 от ЗЗЛД… 

БАНКА: …чл. 59 от ЗЗЛД… 

2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по т. 2.7 в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени.  

2.9. Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за 

срока на настоящия договор. 

2.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 10.1. и т.10.2.  

2.11.Количествата на артикулите и единичните им цени са посочени в техническото и 

ценовото предложение на Изпълнителя. 

2.12.Възложителят заявява посочените в Техническото и ценовото предложение 

видове артикули, като няма задължение за усвояването по количество и вид на всеки един от 

посочените артикули. 

2.13.Възложителят може да заявява и други видове артикули извън посочените в 

техническото и ценово предложение, по представения официален и актуален каталог за 

продуктите (приложен към Ценовото предложение) по единични цени и за всеки артикул, 

предложен от Изпълнителя, включително да поръчва изработка на мебели по индивидуален 

проект. 

2.14. Мебелите се доставят периодично в зависимост от моментните потребности на 

Възложителя, след представяне на писмена заявка. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши доставката и монтажа на мебелите до 3 /три/ 

работни дни от датата на получена писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Извършената 

доставка и монтаж се удостоверяват с подписан приемо-предавателен протокол между 

страните. 

(3) Срокът на настоящия договор е 36 месеца, считано от датата на подписването му. 

3.2.  Мястото на доставка и монтаж е: 

1 ЦУ на СИДП Шумен гр. Шумен, п.к. 9700, ул."Петра" № 1 

2 ДГС Варна гр. Варна, п.к. 9000, ул. "Радко Димитриев" № 10 

3 ДГС Провадия гр. Провадия, п.к. 9200, кв. Север 

4 ДГС Суворово гр. Суворово, п.к. 9170, бул. "Възраждане" № 38 

5 ДГС Цонево с. Цонево, п.к. 9261, ул. "Христо Трендафилов" № 54 
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6 ДЛС Шерба с. Старо Оряхово, п.к. 9110, ул."Дунав" № 8 

7 ДЛС Балчик гр. Балчик, п.к. 9600, ул. "Черно море" № 9 

8 ДГС Г.Тошево гр. Генерал Тошево, п.к. 9500, ул. "3-ти март" № 42 

9 ДГС Добрич гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Марин Дринов" № 5 

10 ДЛС Тервел гр. Тервел, п.к. 9450, ул. "Кирил и Методий" № 10 

11 ДЛС Черни Лом гр. Попово п.к. 7800, бул. "М. Маджаров" № 68 

12 ДГС Върбица гр. Върбица п.к. 9870, ул. "Септ. Въстание" № 133 

13 ДЛС Паламара с. Венец, п.к. 9751, ул. "Кирил и Методий" № 17 

14 ДГС Преслав гр. В. Преслав, п.к. 9850, ул. "Симеон Велики" № 10 

15 ДГС Смядово гр. Смядово, п.к. 9820, ул. "Ришки проход" № 2 

16 ДГС Шумен гр. Шумен, п.к. 9700, ул. "Петра" № 1, ет. 5 

17 ДГС Търговище гр. Търговище, п.к. 7700, ул. "Цар Освободител” № 22 

18 ДГС Омуртаг гр. Омуртаг, п.к. 7900, ул.”Георги С. Раковски” № 21 

19 ДГС Нови пазар гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Цар Освободител" № 44 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническото предложение към обществената поръчка.  

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в т. 11.1 от настоящия договор.  

4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор.  

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна 

и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.  

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор.  

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора.  

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:  

7.1. Да изпълни поръчката точно и качествено в съответствие с настоящия договор и с 

предложеното в Техническото предложение и Ценовото предложение, които са неразделни 

части от настоящия договор.  

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 

на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор.  

7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.  
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V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

8. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията 

по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за 

изпълнение на задълженията си по договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 

договора, 11 707,32 (единадесет хиляди седемстотин и седем лева и тридесет и две 

стотинки) без ДДС в една от следните форми: 

- оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП: Банка: …чл. 59 от ЗЗЛД…, IBAN: …чл. 59 от 

ЗЗЛД…, BIC код …чл. 59 от ЗЗЛД…, 

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или 

чуждестранна банка, в полза на „Североизточно държавно предприятие” ДП. Банковите 

гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, 

потвърждаваща автентичността на съобщението. 

8.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора окончателно в 

срок от 30  (тридесет) дни, след приемане на последната заявка по договора без забележки, 

при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 

задържането им; 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на 

неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение 

на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.  

8.4. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение.  

 

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

9. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за 

доставка и монтаж на мебелите.  

9.1. Заявката за отстраняване на дефект или повреда на мебелите се прави писмено по 

факс или e-mail. Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, датата, 

евентуална причина.  

9.2. Когато са необходими ремонтни дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 

всички разходи са за сметка на същия. 

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на 

дефектирали части, които са настъпили в резултат на действията на трети лица. 

 

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

10. Приемането на извършената работа се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

За Възложителя: инж. Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен с адрес гр. 

Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 2 

За Изпълнителя: Тончо Гарушев – управител на Транс Ко 04 ЕООД с адрес гр. София 

1784 район Младост бул. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" №139 

10.1. Приемането на доставката и монтажа по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по т. 10 на двустранен приемо-предавателен протокол.  

10.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.  
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VІIІ. НЕУСТОЙКИ 

11. В случай на забавяне или неизпълнение на задължение по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената дейност.  

11.1. В случай на забавяне или неизпълнение на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

заплати възнаграждение по договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, първият дължи неустойка в размер 

на 0,05 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на 

забавената дейност.  

11.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.  

 

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

12. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  

12.1. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, 

е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

12.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в подходящ срок за настъпването на 

непреодолимата сила.  

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 

с тях насрещни задължения се спира.  

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

13. Настоящият договор се прекратява:  

13.1. С пълно и точно изпълнение на задълженията на страните по договора;  

13.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

13.3. При виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

13.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

13.5. Когато са настъпили съществени промени във финансовото състояние 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.  

13.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

13.7. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 

работни дни;  

13.7.1. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци;  

13.7.2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  

13.7.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

13.7.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.  

13.7.5. и в други случаи, посочени в чл. 118 – чл.120 от ЗОП. 

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна.  
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15. 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.  

16. 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.  

17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство.  

 

Неразделна част от настоящия договор са:  

1. Ценово предложение  

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

 

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

1. …………/П/………………     1. …………/П/……………… 

инж. Веселин Нинов     Тончо Гарушев 

директор на СИДП ДП – Шумен    управител на „Транс Ко 04“ ЕООД 

 

 

 

2. …………/П/…………….. 

…чл. 59 от ЗЗЛД…  

РФО и гл. счетоводител при СИДП ДП – Шумен 

 

 

 

 

 

 
ПГ/АА/НИ 


