
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1................п...................................                1. .............п.................................. 

(инж. Иван Чергеланов - Директор )    (Драгомир Кулезич - Управител) 

 

2. ..............п.................................. 

 ( Станимир Колев  – гл. счетоводител ) 

         
          
 

ДОГОВОР № 87/ 12.12.2019г. 
 

Днес, 12. 12.2019 г., в гр.Стара Загора, след проведена открита процедура 

по реда на ЗОП, между: 

 

1. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА-ТЕРИТОРИАЛНО 

ПОДЕЛЕНИЕ НА „ЮИДП” ДП, ГР.СЛИВЕН, адрес на управление гр.Стара Загора, 

ул.”12-ти пехотен полк”, №22, Булстат 2016176540191, представлявано от 

Директора инж. Иван Чергеланов и Главен счетоводител Станимир Колев, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и  

2. „АКТИМ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 123156447., със седалище и адрес на управление: гр. Стара 

Загора, ул. “Васил Априлов“ № 1, представлявано от Драгомир Кулезич в 

качеството му на  Управител, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

 на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка 

с Решение № РД-01-326/04.11.2019г. на Директора на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА за класиране на участниците и определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез 

закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими 

компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, 

телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.  за нуждите 

на ТП „ДГС Стара Загора”, се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извършва поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж 
на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, 
скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS 
устройства, модеми, рутери и др.  за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” срещу 
заплащане в съответствие с ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
техническата спецификация и техническото предложение, които са неразделна 
част от договора. 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1................п...................................                1. .............п.................................. 

(инж. Иван Чергеланов - Директор )    (Драгомир Кулезич - Управител) 

 

2. ..............п.................................. 
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Чл. 2. (1) Договора влиза в сила  от датата на подписването му от двете 

страни и има действие  до 12 месеца от сключване му . 

 (2). Място на изпълнение на поръчката е: Администистративната сграда 
на ТП „ДГС Стара Загора“, гр.Стара Загора, ул. „12 пехотен полк“ №22,  

 
 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет 
процента/ от прогнозната стойност на услугата, преведена по банковата сметка 
на Възложителя: 

IBAN: BG 49RZBB91551003844624 

BIC: RZBBBGSF 

Банка: Райфайзен банк ЕАД 

или е под формата банкова гаранция. 

Чл. 4. (1). При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, като същата предствалява парична 

сума, вносима по сметка на Възложителя или банкова гаранция, издадена в полза 

на Териториално поделение “Държавно горско стопанство Стара Загора”, със срок 

на валидност 30 дни след срока на договора. Гаранцията за изпълнение се 

освобождава без дължима лихва, в срок до 14 (четиринадесет) дни след 

окончателното приключване на договора.  

(2). В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава 

валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа гаранцията при неизпълнение на 

задължения по договора 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. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1). Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за изпълнение 

на договора. 

(2). Да изплати договорената цена по начина и в срока, указан в  настоящия 

договор.  

(3). Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

опомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1................п...................................                1. .............п.................................. 

(инж. Иван Чергеланов - Директор )    (Драгомир Кулезич - Управител) 

 

2. ..............п.................................. 

 ( Станимир Колев  – гл. счетоводител ) 

(1). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да извършва в срок и без отклонения 

съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената 

поръчка. 

(2). Да извърши проверка във всеки момент от изпълнението на договора 

относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без 

това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(3). Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която 

не е в съответствие с  Техническата спецификация и с Техническото предложение. 

(4). Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори 

за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да изпълни поръчката качествено, в съответствие  офертата му, 

Техническа спецификация, Техническо и Ценово предложение, неразделни 

части от настоящия договор. 

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнеието на поръчката, както и да не ползва информация, станала му 

известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

(3) Да достави и предаде техниката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адреса по 
чл.2, ал.2. Товаро-разтоварителните дейности, транспортирането и монтажа  се 
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са за негова сметка. 

(4) При предаването на вещите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  необходимото според обстоятелствата време 
да ги прегледа за недостатъци. Доставката се счита за извършена след монтажа на 
техниката и след съставяне на приемно-предавателен протокол,  подписан от 
страните по договора; 

(5) При наличието на констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право да върне вещите или да ги задържи, искайки намаляване на цената; 

(6) Да извършва  услугите по гаранционната сервизна поддръжка  на 
офис техниката след подадена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите за 
това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) При възникнала повреда, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава в срок до 3 
(три) часа от уведомяването му да се отзове на място за отстраняването и. 
Съобщението за възникнала повреда се подава по телефон или електронна поща, 
посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Повредата се отстранява в рамките на 24(двадесет 
и четири) часа. В случай, че отстраняването на повредата и връщането на 
техниката изисква повече от  24(двадест и четири) часа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава при съответното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да му предостави 
оборотна техника с еквивалентни параметри за периода на ремонта, който не 
може да надхвърля 5(пет) дни. 

(8) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и 

отчетност във връзка с извършваните дейности, предмет на настоящия договор. 



 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1................п...................................                1. .............п.................................. 
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 ( Станимир Колев  – гл. счетоводител ) 

(9) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на договора за обществената поръчка и за предприетите мерки за 

тяхното разрешаване. 

(10) Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин – с 

действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

осъществяване на доставките. 

(2) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за 

извършените доставки, по реда и условията на настоящия договор. 

 

  

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТГОВОРНОСТИ И 

НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. (1) Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от 

определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

(2).  Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по предходната ал.1 на двустранен приемно-предавателен 

протокол. 

(3). При некачествено или забавено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има 

право от свое име и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получи необходимото 

качествено и навременно изпълнение на предмета на договора от избран от 

него друг изпълнител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване платените от 

него суми от задълженията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4). В случай на некачествено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да 

прекрати договора и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на 

изпълнението. 

(5). Качеството на извършената работа се доказва, като след появата на 

несъответсвие с необходимото качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за това и му определи срок за осигуряване на негов 

представител за съставяне на констативен протокол. В случай, че след като е 

уведомен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не прати свой представител за констатиране на 

некачественото изпълнение в определения срок, в зависимост от случая, но не по 

малко от 1(един) ден, то констативният протокол се съставя от трима служители 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и служи за безспорно доказателство за некачествено 

изпълнение. 

Чл. 12.(1). В случай на забавяне  при изпълнението на работата по 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на  1% 
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от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от 

прогнозната стойност на договора. 

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото 

да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, 

Чл. 13. При забава на плащането на договореното възнаграждение повече 

от 30 календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законоустановената лихва за 

всеки просрочен ден до деня на извършеното плащане. 

 

VI. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по фактурата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Ценовото предложение, която е неразделна част от 

настоящия договор. 

(2). Цената е окончателна, включва всички разходи по доставката и 

монтажа на техниката и не подлежи на промяна. 

Чл. 15.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за плащане 

фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

 (2). Плащанията по настоящия договор ще се извършват от ТП „ДГС Стара 

Загора“ 

Чл. 16.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата в срок до 

30(тридесет) календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

IBAN:   BG85UNCR70001522024376 

BIC: UNCRBGSF 

Банка Уни Кредит Булбанк АД 

 (3). Фактурата се издава след  подписване на двустранен приемно-

предавателен протокол между страните за извършената услуга. 

 (4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

промени по ал.1 в срок от 2(два) дни, считано от момента на промяната. В случай, 

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

плащанията са надлежно извършени. 

 

 

 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. Договорът се прекратява: 

(1). При изтичане на срока му;  

(2). По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
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(3). С окончателното му изпълнение; 

(4). С развалянето му по реда на Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 18. Договорът може да се прекрати: 

(1) При преобразуване, ликвидиране, откриване производство по 

несъстоятелност на една от страните по договора; 

(2) При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на 

договора по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или 

предизвика, без това да влече неустойки или други финансови санкции за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора при 

пълно или частично, лошо или забавено изпълнение на задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на  87 и  88 от ЗЗД. При разваляне на 

договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие 

до другата страна. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 

30(тридесет) дневно предизвестие, без необходимост от допълнителна 

обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  дейости по изпълнение на договора. 

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 21. Неразделна част от настоящия договор са : 

(1)  Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Техническа 

спецификация  

(2) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата ценова 

оферта; 

Чл. 22. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде 

обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна 

никоя друга негова клауза или договора като цяло. 

Чл. 23. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението 

и прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд. 

Чл. 24. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и 

Закона за обществените поръчки. 

 

Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 


