Приложение № 8

ДОГОВОР
№ 40/16.07.2020 г.
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни
средства”
Днес, 16.07.2020 г. в гр. Пловдив, между:
1. ТП „Държавно горско стопанство – Пловдив”, ЕИК 2016195800103, с адрес на
управление: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” № 93, представлявано от инж. Красимир
Каменов – Директор, и Атанаска Атанасова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. „НОРД АУТО” ЕООД, ЕИК 203235571, със седалище и адрес на управление – гр.
Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Борба” №18 Б, представлявано от Тинко Иванов
Башлийски – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи
настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва поръчка с
предмет: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни
средства” срещу заплащане, на територията на град Пловдив.
(2) Индивидуализиращи данни на автомобилната техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочени в
Техническата спецификация – Приложение № 9, представляваща неразделна част от този договор.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Срокът за изпълнение на услугата е до 24 месеца от сключване на договора.
Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва приемането на автомобилите за техническо
обслужване в рамките на работното време на контролно-техническия пункт.
(2) Срок за изпълнение на техническия преглед – съгласно Техническо предложение за
изпълнение на поръчката – Приложение № 9.
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от прогнозната
стойност на услугата.
Чл. 5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция или застраховка, тя следва да е
за срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 30 дни, и се освобождава в срок до 14
(четиринадесет) дни след окончателното приемане на услугата.
(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, до решаване на спора.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) да заявява предварително автомобилите и мотоциклети, подлежащи на контролнотехнически преглед.
(2) да представя автомобилите и мотоциклетите, подлежащи на контролно-технически
преглед, в пункта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) да представи на изпълнителя необходимите документи на превозните средства за
осъществяване на техническия преглед, съгласно Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (В сила от
01.01.2012 г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (Обн. ДВ бр.104/27.12.2011 г. изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014
г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила
от 20.05.2018 г.)).
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
(1) да изпълни услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предава
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
(2) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи извършените технически
прегледи и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства.
(3) да извършва техническите прегледи съгласно разпоредбите на Наредба № Н-32/16.12.2011
г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(4) да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 5%
(пет процента) от стойността на поръчката.
(5) да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10-12.
V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9. Приемането на изпълнението се извършва с предоставяне на изускуемите документи,
удостоверяващи извършения контролно-технически преглед на превозните средства и издадена
фактура.
VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват от ТП „ДГС – Пловдив”.
(2) Цената на услугата е съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –
Приложение № 7, неразделна част от настоящия договор.
(3) Прогнозната стойност на договора е в размер на 1600,00 лв. ( хиляда и шестстотин лева
и нула стотинки) без ДДС. ТП „ДГС – Пловдив” няма задължение за цялостно изразходване на
посочения финансов ресурс.
(4) В случаи, че се наложи възлагане на други сходни видове и количества услуги по
сключения договор, условията на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценообразуването на
извършваните дейности се запазват същите и за тях.
Чл. 11. (1) ТП „ДГС – Пловдив” заплаща цената след извършване на услугата, по банков път,
в лева в 10 (десет) дневен срок след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документи, удостоверяващи
извършения контролно-технически преглед на превозните средства и на редовно оформени
документи за плащане – фактура.
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Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 10 (десет) дневен
срок, след изтичане срока на договора или след неговото прекратяване.
(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Банкова сметка: IBAN :BG43UNCR70001522064417
Банков код: BIC UNCRBGSF
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 13. При забавено предаване на услугата по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността.
Чл. 14. При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на този договор, определена при
сключването му.
Чл. 15. 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. 16. Договорът се прекратява:
1. С изтичане срока на действието му или достигане на предвидената стойност;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка,
предмет на договора извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпването на
обстоятелствата.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши услугата 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.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 6 от предложението
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с неговата оферта;
2. Ценово предложение – Приложение № 7 от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено
с неговата оферта;
3. Техническа спецификация – Приложение № 9 от документацията;
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Чл. 19. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването
на този договор са подсъдни на съответния родово и местно компетентен съд.
Чл. 20. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона за обществените поръчки.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за
възложителя и един за изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ..........…/п/*….………....
ИНЖ.КРАСИМИР КАМЕНОВ
Директор на ТП „ДГС – Пловдив”

1. ................/п/*..........................
ТИНКО БАШЛИЙСКИ
Управител на „НОРД АУТО“ ЕООД

2. .........../п/*................
АТАНАСКА АТАНАСОВА
Гл. счетоводител на ТП „ДГС – Пловдив”
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита
на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)
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