
Д О Г О В О Р  №5 0

Днес, 30.09.2020 год. в гр. Тополовград, обл. Хасково, на основание чл. 112 от 
Закона за обществени поръчки и Решение РД -10-115/17.08.2020 г. на Директора на ТП 
“ДЛС Тополовград“ за определяне на изпълнител на открита с Решение № РД-10- 
95/10.06.2020 г. процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият 
договор между:

1. „Ю гоизточно държавно предприятие” -  гр. Сливен, Териториално 
поделение „Държавно ловно стопанство Тополовград”, ЕИК: 2016176540285, 
представлявано на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на „Ю гоизточно държавно предприятие” ДП от Директора - инж. ....... ........

и гл. счетоводител -  . *, наричано за краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ от
една страна

и
2. „ПРИМ ЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 127033207, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. 
„Ропотамо“ №7, представлявано от  ̂ ; в качеството му на 
Управител, наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извършва срещу заплащане:
A) Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2019 г., 

съответно за вторите 12 месеца през 2020 г.) автомобилни гуми по заявка на 
възложителя.

Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и 
балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на 
гумите).

Б) Смяна на гуми (употребявани автомобилни гуми от Възложителя) - демонтаж, 
монтаж и баланс -  извършва се при подготовка на служебните МПС-та за пролетно- 
летния и есенно-зимния период и при необходимост;

B) Ремонт на гуми. Ремонта включва демонтаж, лепене, балансиране и монтаж 
на гуми.

(2) Индивидуализиращи данни за необходимите на ТП „ДЛС Тополовград” 
автогуми са посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част 
от този договор.

(3) Изпълнителят се задължава да извършва дейностите по ал. 1 от договора при 
предоставянето на МПС в сервизните пунктове на Изпълнителя, находящ се на 
територията на град Тополовград, петно 95 /пътя за Харманли/ и град Ямбол, ул. 
“Пирин“ №2.

(4) ТП „ДЛС Тополовград” 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 „Ю ИДП”ДП -  гр. Сливен придобие нови МПС, които се 
стопанисват от ТП „ДЛС Тополовград”, през срока на действие на договора, 
Изпълнителят се задължава да извършва доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми 
и за новопридобитите МПС.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца, ^(итано>о^г датата 

на сключването му. //



Чл. 3 (1) Изпълнителят ще извършва доставка на автогумите в рамките на 3 
работни дни, след заявка от представител на ТП „ДЛС Тополовград”, съгласно 
Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката, което е 
неразделна част от настоящия договор.

(2) Представител на ТП „ДЛС Тополовград” има право да контролира 
извършваните от Изпълнителя дейности по доставката на автогумите. Изпълнителят се 
задължава да осигури достъп на представител/и на ТП „ДЛС Тополовград” до всички 
свои сервизни пунктове с цел осъществяване контрол на качеството на дейностите.

Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) 
от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС, а именно 2000,00 лв. /две 
хиляди лева/.

Чл. 5. (1) При сключването на договора Изпълнителят представя на 
Възложителя гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, в 
нея следва изрично да е записано, че: 

е безусловна и неотменима; 
е в полза на възложителя;

- е със срок на валидност най-малко 45 (четиридесет и пет) дни, след крайния 
срок за изпълнение на договора за обществената поръчка;

(2) В случаите на забавено изпълнение, Изпълнителят удължава валидността на 
банковата гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

Чл. 6. (1) Възложителят задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на 
договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.

(2) Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 20 (двадесет) 
дни след крайния срок за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Чл. 7. ТП „Д Л С  Тополовград” има следните права и задължения:
(1) да заявява предварително необходимите автогуми при условията на 

договора;
(2) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между 

страните в чл. 10.
Чл. 8. Изпълнителят има следните права и задължения:
(1) да изпълни доставките и услугите качествено, в съответствие с договорените 

изисквания и да ги предава на представител на ТП „ДЛС Тополовград” в срок;
(2) да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, 

констатирани от представител на ТП „ДЛС Тополовград”;
(3) да предоставя на представител на ТП „ДЛС Тополовград” информация за 

хода на работата по изпълнение на дейността, 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) доставяните гуми трябва да са нови, неупотребявани, да отговарят за 
съответната марка автомобил и да са произведени през 2019 г. (съот  ̂ със
съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство.

(5) да гарантира качеството на извършените от него демонтаж аланс

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

на гуми.



(6) да представя на представител на ТП „ДДС Тополовград” гаранционна карта 
за доставените гуми.

(7) Гаранционният срок на доставените автогуми е съобразно гаранцията на 
производителя им.

(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 (три) работни дни. Всички дефекти и скрити недостатъци се 
отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

(9) да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в 
размер на 5% /пет процента/ от стойността на договора.

(10) да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10-12.
(П )  да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при

монтажа на гумите на съответното МПС;
(12) в случай, че „Ю ИДП”ДП -  гр. Сливен придобие нови МПС, които се 

стопанисват от ТП „ДЛС Тополовград”, през срока на действие на договора, 
Изпълнителят се задължава да извършва доставка на гуми и на новопридобитите МПС.

(13) да приема с предимство моторните превозни средства, стопанисвани от ТП 
„ДЛС Тополовград” за демонтаж, монтаж и баланс на гуми в сервизните си пунктове на 
територията на град Тополовград, петно 95 /пътя за Харманли/ и град Ямбол, 
ул.“Пирин“ №2

V. ЗАЯВКА. ПРИЕМ АНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9. (1) Възложителят ще заявява периодично по електронна поща или по 

телефон, възникналите потребности от нови автомобилни гуми.
(2) Заявката за доставка се счита за изпратена и за получена с изпращането на 

имейл от Възложителя до Изпълнителя от и на ел. пощи посочени в Договора.
(3) Приемането на изпълнението на доставените гуми, се извършва с протокол, 

съдържащ вида доставени автогуми и издадена подробна фактура за доставката.
(4) Протоколът по предходната алинея се подписва от представител на 

Изпълнителя и представител на ТП „ДЛС Тополовград”.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩ АНИЯ
Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват от ТП „ДЛС 

Тополовград”.
(2) Цената на 1 брой автогума е съгласно Ценовото предложение на 

Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. В единичната цена за 
доставка на 1 брой автогума са включени всички разходи по доставката и съответно 
демонтажа, монтажа и баланса.

(3) Прогнозната стойност на договора е в размер на 40000 лв. /четиридесет 
хиляди лева/ без ДДС.

(4) ТП „ДЛС Тополовград” няма задължение за цялостно усвояване на 
посочения финансов ресурс.

(5) Предлаганата цена е окончателна, запазва размера си и не се влияе от 
инфлационното ниво до приключване на договора. ТП „ДЛС Тополовград” не дължи 
каквото и да е плащане извън посочената от Изпълнителя цена в ценовата му оферта.

(6) ТП „ДЛС Тополовград” заплаща цената след извършване на услугата, по 
банков път, в лева в 15 /петнадесет/ дневен срок след представяне от Изпълнителя на 
редовно оформени документи за плащане: фактура и двустранно подписан пйиемо- 
предавателен протокол. /

Чл. 11. Възложителят може да закупува гуми (по вид и брой )̂ ш ^Щ  посочените 
в Техническата спецификация. В този случай заплащането се -и звъ р ш вал а  цени,



договорени между Възложителя и Изпълнителя в рамките на общата прогнозна 
стойност за доставката на гуми, на която е сключен договора.

Чл. 12. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, след изтичане 
срока на договора или след неговото прекратяване.

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Банкова сметка: IBAN BG 89RZBB91551064717612
Банков код: BIC RZBBBGGSF

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 13. При забавено изпълнение на доставката или монтажа на 

автогуми/джанти 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.

Чл. 14. При неизпълнение на клауза по договора извън случаите на чл. 13, 
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от прогнозната 
стойност на настоящия договор.

Чл. 15. (1) Страните се договарят, че уговорените в чл. 13 и чл. 14 неустойки ще 
се задържат от гаранцията за изпълнение.

(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.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
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. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 17. (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. 14 от настоящия договор.

Чл. 18. (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. 19. (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.
(2) При прекратяване на договора от страна на Възложителя в случаите nç ал. 1 

Изпълнителят дължи неустойка в размера по чл. 14 от настоящия договор.

IX. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /•
Чл. 20. Всяка от страните по настоящия договор се /зй д > л ж ^ а /Й ^  не



разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило 
не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят 
следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в

Чл. 21. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор 
следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните 
е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В 
противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на 
изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 22. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните 
определят следните свои представители и адреси за контакт:

Ел. поща: dlstopolovgrad@ uidp-sliven.com

Чл. 23. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор са:
- Техническата спецификация, зададена от Възложителя;
- Техническото предложение на Изпълнителя;
- Ценовото предложение на Изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземп

ЗОП.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице за контакт: инж.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице за контакт:
Т елеф он:0884464070 
Ел.поща: т . burdev@primex-ba.com

Директор при ТП „ДЛС Тополовград“ 
Телефон: 0470/52210

за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. /

- Управител

mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
mailto:burdev@primex-ba.com

