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ДОГОВОР 
№ 10 

 

        

за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, баланс и ремонт на 
автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за срок от 12 месеца“ 

 

Днес, 27.02.2020 г., в град Котел, на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и  Решение 
№ РД-10-22 от 29.01.2020 г.,  на директора на ТП „ДГС Котел“ за определяне на изпълнител, се сключи 
настоящият договор между: 
 

1. „ЮИДП” ДП, гр. Сливен Териториално поделение "Държавно горско стопанство Котел", вписано в 
Агенция по вписванията с ЕИК: 2016176540153, със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. 
„Проф. Павлов”, № 57, представлявано от Директора инж. Ивайло Кънчев Русев и Главен счетоводител 
Иванка Христова Тинева, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и  
2. "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 200920538, със седалище и адрес 
на управление: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. "Речица", ул. "Възраждане" № 7, 
представлявано от Радостина Димитрова Тодорова- Черкезова и Янко Василев Черкезов в качеството им 
на Управители, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият 
договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу заплащане: 
 Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 Смяна на гуми (нови или собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се 
при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно - летния и есенно - зимния период и при 
необходимост. 
 Ремонт на гуми 
(2) Индивидуализиращи данни за необходимите гуми са посочени в Техническата спецификация – 
Приложение № 12, представляващо неразделна част от настоящия договор.  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите по ал. 1 от договора при предоставянето на 
МПС в сервизния пункт на Изпълнителя, находящ се на територията на област Сливен. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на посочените видове и количества 
доставки и услуги, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на общата прогнозна стойност 
по сключения договор. 
(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобие нови МПС през срока на действие на настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставка на гуми, демонтаж, монтаж и баланс и за  
новопридобитите МПС, при условията и цените на настоящия договор. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 2. Срокът на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му. 
Чл. 3 (1) Изпълнителят ще извършва доставка, демонтаж/монтаж, ремонт и баланс на гумите в рамките на 
1/2 (половин работен ден), след заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката – Приложение № 3 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по доставка, 
монтаж/демонтаж, ремонт и баланс на гумите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до всички свои сервизни пунктове с цел осъществяване контрол на качеството на 
дейностите. 
 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на настоящия 
договор, а именно: 350 (триста и петдесет) лева. 
Чл. 5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока по 
чл. 2 с не по-малко от 30 дни, която се освобождава в срок до 14 (четиринадесет) дни след окончателното 
приемане на услугата. 
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 (2) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията 
съобразно удълженото времетраене на изпълнението. 

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. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
(1)  да заявява предварително необходимите гуми при условията на договора; 
(2) да представя моторните превозни средства за демонтаж/монтаж, ремонт и баланс на гумите в 
сервизния пункт на Изпълнителя; 
(3) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в чл. 10. 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
(1) да изпълни доставките и услугите качествено, в съответствие с договорените изисквания и да ги 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок; 
(2) да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
(3) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на 
доставката/услугата, 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; 
(4) да доставя гуми от клас „С” (за критериите горивна ефективност и сцепление с мокра настилка), които 
да са нови и неупотребявани, да отговарят за съответната марка МПС и да са произведени през една от 
посочените години – 2018 год. или 2019 год. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на 
производство. 
(5) да гарантира качеството на извършените от него услуги по демонтаж/монтаж, ремонт и баланс на 
гумите.  
(6) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат за произход и качество и гаранционна карта за 
доставените гуми, с описани марка и размери на гумите. 
(7) да осигури гаранционен срок на доставените гуми, съобразно гаранцията на производителя им, но не 
по – малко от 24 месеца. 
(8)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока на гаранцията да подмени и монтира за своя сметка всяка гума, 
която е показала дефекти, пречещи на нормалната експлоатация на същите в срок до 3 работни дни. 
Всички дефекти и скрити недостатъци се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(9) да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10 - 12. 
(10) да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при монтажа на гумите на 
съответното МПС; 
(11) в случай, че ТП „ДГС Котел” придобие нови МПС през срока на действие на договора, Изпълнителят 
се задължава да извършва доставка на гуми, демонтаж, монтаж, ремонт и баланс и за новопридобитите 
МПС, при условията и цените на настоящия договор.  
 (12) да приема с предимство моторните превозни средства, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за 
демонтаж/монтаж, ремонт и баланс на гумите в сервизния си пункт на територията на област Сливен. 
 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл. 6. (1) Приемането на изпълнението на доставените, монтирани и балансирани гуми, се извършва с 
протокол, съдържащ вида и размера на доставени гуми и издадена подробна фактура - оригинал за 
доставката, демонтажа, монтажа и извършения баланс. 
(2) Протоколът по предходната алинея се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни 
представители. 
 

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
Чл. 7. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по посочена банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (2) Цената на 1 брой гума (лятна или зимна) е съгласно ценовата оферта на Изпълнителя – Приложение 
№ 6, която е неразделна част от настоящия договор, като в единичната цена за доставка на 1 брой гума 
(лятна или зимна) са включени всички разходи по доставката.  
(3) Стойността на договора е в размер до 7000.00 (седем хиляди ) лева без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 
задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……/п/,/п/*...……                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……/п/,/п/*...……                                
                             ……/п/*...……                                                                  ……/п/,/п/*...……                                
                             ……/п/*...……                                                                   
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 (4) Предлаганата цена за демонтаж, монтаж, ремонт и баланс на 1 брой гума е съгласно ценовата оферта 
на Изпълнителя – Приложение  № 9. 
(5) Предложените цени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 9) са окончателни, 
запазват размера си и не се влияят от инфлационното ниво до приключване на договора. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане извън посочената от Изпълнителя цена в ценовата му 
оферта за съответната доставка или услуга. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва 35% (тридесет и пет) процента отстъпка от цената на гуми, не посочени по 
вид и количество, в таблицата в ценовата оферта – Приложение № 6, предложен от избрания изпълнител в 
същата. 
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след извършване на услугата/доставката, по банков път, в лева в 30 
(тридесет) дневен срок след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на редовно оформени 
документи за плащане: фактура - оригинал и двустранно подписан приемо–предавателен протокол. 
Чл. 8.  В случаи, че се наложи  възлагане на други сходни видове и количества доставки или услуги по 
сключения договор, условията на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценообразуването на извършваните 
дейности и доставки се запазват същите и за тях. 
(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: ДЕМИР БАНК АД клон Сливен 
Банкова сметка: IBAN: BG76DEMI92401000172786 
Банков код: BIC DEMIBGSF 
 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 9. При забавено изпълнение на доставките или услугите, предмет на настоящия договор по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното 
възнаграждение за съответната доставка или услуга с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % 
от стойността на съответната доставка или услуга с ДДС . 
Чл. 10. При неизпълнение на клауза по договора извън случаите на чл. 13, Изпълнителят дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на настоящия договор. 
Чл. 11. (1) Страните се договарят, че уговорените в чл. 9 и чл. 10 неустойки ще се заплащат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок, считано от уведомяването му за дължимостта на същите.  
(2) 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. 
 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 12. Договорът се прекратява: 
 1. с изпълнението му; 
 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
 3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 
4. с изчерпване на финансовия ресурс по сключения договор. 
Чл. 13. (1) Възложителят може да прекрати договора едностранно, с писмено уведомление до 
Изпълнителя, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че Изпълнителят няма да извърши 
доставките и услугите, предмет на договора, с нужното качество и в дадения срок. В този случай на 
заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на 
Възложителя. 
(2) При прекратяване на договора от страна на Възложителя в случаите по ал. (1) Изпълнителят дължи 
неустойка в размера по чл. 10 от настоящия договор. 
Чл. 14. (1) Възложителят може да прекрати договора с едностранно 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 Изпълнителя фактически извършената работа, 
без да дължи неустойки и обезщетения за вреди. 
Чл. 15. (1) Възложителят може да прекрати договора с едностранно писмено уведомяване до 
Изпълнителя, без предизвестие, в следните случаи: 
- при забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя с повече от 
10 дни. 
- при неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. (8). 

-  
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-  (2) При прекратяване на договора от страна на Възложителя в случаите по ал. (1) Изпълнителят 

дължи неустойка в размера по чл. 10 от настоящия договор. 

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 16. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Чл. 17. Неразделна част от настоящия договор са: 
Техническа спецификация – Приложение № 12; 
Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя – Приложение № 3; 
Ценова оферта на Изпълнителя – Приложение № 6;  
Чл. 18. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този 
договор са подсъдни на съответния по степен съд. 
Чл. 19. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите, Търговския закон и Закона за обществените поръчки. 
Чл. 20. Промени и допълнения на настоящия договор се извършват само при спазване разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки. 
Чл. 21. 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. 
 
 
 
Настоящият договор се състои от 4/ четири/ страници и се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра, 
от които - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ДИРЕКТОР         /подпис, печат/                                                    УПРАВИТЕЛ                          /подпис, печат/     
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* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
 


