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ДОГОВОР № 202045/17.06.2020 г.  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗA ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, 

 с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП 

„ДГС СЛИВЕН” за срок от 12 месеца“ 

 

 

Днес, 17.06.2020 г., в гр. Сливен, обл. Сливен, между:  

 

1. “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно 

предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.”Орешак”№ 15 А, ЕИК: 

2016176540050, представлявано от инж. Димо Пенчев Димов, в качеството му на Директор, 

наричано за краткост по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна, 

И 

2. „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1233, район Сердика, ж.к „Банишора, Враня № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, с адрес за 

кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписвания под № 20080117104935, представлявано от …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)…Димитров - 

управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

Изпълнителят е определен за такъв след провеждане на процедура по реда на ЗОП, 

приключила с Решение за класиране и определяне на изпълнител № ПО-05-91/10.06.2020 г. на 

директора на ТП „ДГС Сливен“ 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на 

хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок 

от 12 месеца за Обособена позиция № 2, срещу възнаграждение. 

(2) За краткост предметът на настоящия договор /чл. 1, ал.1/ ще се нарича „доставка”, 

„стока“, „продукт“ или „артикул“. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва периодичната доставка към ТП „ДГС Сливен“ при 

условията направени от него в Ценовото предложение и Техническо предложение, 

приложения каталог и Техническата спецификация за съответната обособена позиция на 

възложителя, които са неразделна част от настоящия договор. 

(4) Доставките ще се изпълняват по заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента 

на заявката до определения максимален финансов ресурс за съответната обособена позиция, в 

размер на 2 000 (две хиляди лева) лева без ДДС, от които 1400,00 (хиляда  и четиристотин 

лева) без ДДС е стойността на поръчката за обособената позиция. Обявените количества са 

прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 

Чл. 2. (1) Срокът на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на 

максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от 

посочените две основания.  

Чл. 3. (1) Срокът на доставка на заявените продукти е 72 часа (седемдесет и два часа), съгласно 

Техническото предложение за обособена позиция № 1  на Изпълнителя. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага доставките - предмет на настоящия договор, в писмен вид, по 

електронен път на ел. адрес до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Предаването и приемането на всяка доставка се осъществяват, съгласно настоящия 
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договор. 

Чл. 4. (1) Продуктите, придружаващите ги фактури и други документи, свързани с изпълнението 

на поръчката, се доставят и разтоварват от Изпълнителя на адреса на административната сграда 

на ТП „ДГС Сливен“, като цената на доставката се включва в ценовото предложение на 

Изпълнителя, както и включени всички транспортни, товаро разтоварителни и други разходи. 

(2) Всяка извършена доставка се удостоверява с двустранно подписани, от представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предавателно-приемателни протоколи или 

стокови разписки. 

(3) За дата на извършена доставка се счита датата на подписване на предавателно -

приемателен протокол, респективно стокова разписка. Предлаганите продукти - предмет на 

договора, следва да са фабрично нови и да отговарят на изискванията, съгласно Техническата 

спецификация за обособена позиция № 2. 

 

 

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1). Цената се определя за един брой артикул и е в съответствие с Ценовото предложение 

за обособена позиция № 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Единичната цена за артикула, включва стойността на продукта и транспортните разходи 

до мястото на доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Единичната цена са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на 

актуализация. 

(4) Достигнатият на процедурата финансов ресурс за изпълнение на обособената позиция за 

срока на действие на настоящия договор е прогнозен и не обвързва Възложителя със 

задължението същият да бъде оползотворен. Доставките ще се изпълняват по заявки от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния 

финансов ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

(5) Общата прогнозна стойност е до 1400,00 (хиляда  и четиристотин лева) без ДДС. 

Чл. 6. (1) Заплащането ще се определя на база действително доставените артикули по единични 

цени, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната обособена позиция. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни, след представянето на оригиналната данъчна фактура и двустранно 

подписания предавателно-приемателен протокол, отразяващ извършената доставка по 

съответната заявка. 

(3) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банкова сметка:    

IBAN:BG78RZBB91551064730614 

BIC:RZBBBGSF 

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК АД 

 

(4) Стойността на всички доставки по договора не следва да надвишава максимално 

допустимата стойност на договора по чл.5, ал.5. 

 

 

IV. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВЯНИТЕ ПРОДУКТИ. 

Чл. 7. (1) Предлаганите артикули да съответстват на посочените видове и марки, както по 

техническата спецификация за обособена позиция № 2, съответно на предложеното в Техническо 

предложение, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и по представения официален 

актуален каталог на продукти извън спецификацията, като същите ще бъдат доставяни 

оригинални, нови и неупотребявани. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. Предаването и приемането на доставките се извършва, съгласно чл. 3 и чл.4 от този 

договор. 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката в срокове и по ред, съгласно 

условията, договорени между страните, в съответствие с предложението на Изпълнителя, с което 

той е участвал в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на 

договора относно сроковете, качеството, количеството и др., без с това да пречи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на заявените стоки, 

както и да откаже да заплати съответното възнаграждение по чл. 4, ал. 1 от този договор, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава точна и навременна информация, която е от 

съществено значение за изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на предмета на настоящия договор. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените продукти, 

съгласно настоящия договор, когато същите отговарят на описаното в Техническо предложение 

и/или представения каталог. 
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи доставката и да извърши плащане, в случай, 

че същата не отговаря на качествата, съгласно Техническото предложение. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение 

за изпълнената доставка, по начина и в сроковете, определени в Раздел III от настоящия договор. 

Чл. 13. Когато недостатъците на доставените артикули - предмет на настоящия договор, са 

съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да го задължи 

да достави качествена стока в срок от максимум 10 (десет) дни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава разходите по доставянето и разтоварването на заявените 

продукти да са за негова сметка и да се доставят на място посочено от Възложителя. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не предоставя на 

физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на доставката 

и договора като цяло. 

Чл. 16. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява поръчките в срок и да доставя стоките  

във вид отговарящи на изискванията за качество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2). При настъпване на повреда по време на действие на действие на договора отстраняването 

на повредата или подмяната е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. 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. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след всяка изпълнена заявка да издава данъчна фактура за 

доставеното количество, като количеството вписано в данъчната фактура следва да съвпада с 

общата сума на доставените продукти по складовата разписка, респективно предавателно-

приемателен протокол. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя нови и неупотребявани стоки. 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на видими дефекти в момента на 

доставката да извърши замяна на стоките с по-добро качество. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на скрит дефект на доставените артикули, 

за които писмено е бил уведомен в рамките на срока на договора, при условие, че са спазени 
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изискванията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, 

неправилно съхранение или ползване в срок не по-малко от 10 (десет) календарни дни, считано 

от датата на всяка доставка да замени съответното количество с ново за своя сметка. Наличието 

на скрити фабрични дефекти се констатира с протокол. 

Чл. 21. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка всичко необходимо за 

изпълнението на доставката и да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на 

добрия търговец, качествено, в срок и без отклонения. 

(2). При точно изпълнение на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното 

в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия. 

 

 

VII. РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл. 22. (1). Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставките се правят в 

10-дневен срок от момента на получаването им, за което се съставя констативен протокол. 

(2). Рекламации за липси на стоки,могат да се правят без ограничения в срока на действието 

на договора. 

Чл. 23. Рекламации, относно дефекти и лошо качество на продукти могат да се правят от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) дни от датата на узнаване на дефекта. 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 48 (четиридесет и осем) астрономически часа, считано от 

депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и 

условията на Закона за електронния документ и електронния подпис допълва количеството на 

доставката и/или подменя некачествените артикули с качествени за своя сметка. 

 

 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 25. При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка. При пълно неизпълнение 

неустойката е в размер от 10 % (десет процента) от цената на договора. При частично 

неизпълнение същата е в размер на 10 % (десет процента) от неизпълнената част. 

Чл. 26. При забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният 

дължи неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по договора. 

Чл. 27. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск 

срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 28. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 

свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 70,00 (седемдесет лева), 

представляващи 5 (пет) процента от стойността на договора.  

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не изпълни кое да е от задълженията си по договора. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(4). При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията по чл.28, ал.1 в срок от 3(три) дни след приключване на изпълнението, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(5). 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. 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/п/…...…………                        Стр.5                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:…/п/…...………… 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

    

 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 29. Действието на този договор може да се прекрати в следните случаи: 

1. с изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно, с 3-дневно писмено предизвестие, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави с повече от 5 (пет) дни от оферирания в Техническото предложение 

срок за доставка; 

4. при виновно неизпълнение на клаузите на договора, от изправната страна с 3- дневно 

писмено волеизявление; 

5. от възложителят с едностранно 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, без да се 

дължат неустойки и обезщетения; 

6. в други случаи, предвидени от закона. 

Чл. 30. В случай на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

доставените до момента стоки по цени съгласно договора и си запазва всички други права, 

произтичащи от закона. 

 

 

XI. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

чл.31 (1). Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията на 

чл. 116, ал. 1 от ЗОП, в следните случаи: 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.32. 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 телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за 

неточно възпроизвеждане на изявлението. Писмената кореспонденцията между страните ще се 

осъществява на следните адреси:  

(1). За Възложител: Адрес: гр. Сливен 8800; ул. „Орешак” № 15А, Тел: 044/622742; ел. поща: 

dgssliven@uidp-sliven.com; 

(2). За Изпълнител: Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, тел: 052/605860, ел. 

поща: elitsa.popova@office1.bg; 

 (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 и ал.2 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 ЗОП и ППЗОП, както и 

действащото българско законодателство. 

(8). Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 

този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал.1, т.1 и т.4, б. „б” от ЗОП. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация за обособена позиция № 2;   

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2; 

3. Ценово предложение за обособена позиция № 2.  

 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…/п/…...…………                        Стр.6                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:…/п/…...………… 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

    

Този договор се състои от 6 (шест) страници и се състави, подписа и подпечата от страните  

в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – всеки със 

силата на оригинал.  

 
 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         1. ...../п/……..         1. ...../п/……..   

(Директор на ТП „ДГС Сливен” инж. Д.Димов)      (Управител - „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД)                                                                                                                           

  

        2. ...../п/……..   

       (ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – СТ.ЧЕНКОВА) 

 

          3. ...../п/……..   

 (ЮРИСКОНСУЛТ – Д. МИТЕВА) 
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