
    

Приложение №6                            

 

 

Д О Г О В О Р  

за извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост 

на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен 
/ П Р О Е К Т /  

 

 Днес ......................... г. в гр. Плевен на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се 

сключи настоящият договор, между: 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 

представлявана от Станимир Пеев - Председател, чрез Румен Пенков – Директор на ТД 

„Държавен резерв” гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен ул.„Васил 

Левски” № 192, ет.3; ЕИК 831 913 661 0017, и ИН по ДДС 831 913 661 от една страна 

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и  

 

 .....................................................................със седалище и адрес на управление. 

гр…………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. 

…………………….., факс ……………………… email ……………ЕИК ……………… ИН 

по ДДС ............................... и представлявана от ................................................................  

Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1.   Настоящият договор се сключва на основание чл.101е от ЗОП и  урежда 

правата и задълженията на страните при извършване на техническо обслужване и ремонт 

на леки автомобили, собственост на  ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, за срок 1 /една / 

година от датата на подписването му. 

1.2. Договорът се придружава от ценово предложение, приложено към оферта 

участвала в процедурата, съгласно глава осем „а” от ЗОП. 

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва техническо 

обслужване и ремонт на следните автомобили:  

 

№ Марка Модел Рег. № Вид на 

МПС 

Вид гориво Бр. 

места 

Мощ-

ност 

kW 

1. ВАЗ 21099 ЕН1186АТ лек бензин 4 +1 52 

2. Пежо 306 С8860РХ лек бензин 4 +1 64 

3. ФИАТ ДУКАТО ЕН4911ВТ лек дизел 8+1 64 

 

 II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

 2.1. Цената на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е .............................. (……………..) лв. без ДДС за един сервизен час.   

 2.2. При приемането на автомобил за ремонт се попълва и подписва писмена заявка 

(сервизна поръчка) от представители на двете страни, в която се посочват ремонтните 



    

дейности и срока за тяхното извършване (за съответния ремонт),  както и вида на 

резервната част, необходима за извършване на ремонта. След извършване на техническото 

обслужване и ремонт, автомобилът се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

изправност за движение по пътищата с приемно-предавателен протокол. 

  2.3. Цените на вложените резервни части и материали при поддържане и ремонт на 

леките автомобили се доказват с двустранно подписани протоколи и фактури. 

  2.4. Дължимите плащания по точка 2.1. и 2.3. се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз 

основа на издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 5 /пет/ дни след 

представянето й. 

 

2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 4.12. 

 

  

 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

   

 3.1. Вложените резервни части и материали при поддържане на леките автомобили 

са за сметка на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи оторизирани свои представители 

за  изготвяне и подписване на сервизни поръчки и приемно-предавателни протоколи с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите оторизирани представители. 

  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва проверки и диагностика при 

необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия 

период на действие на договора. Ремонтните действия включват отстраняване на 

възникнали повреди на автомобилите, констатирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване 

на дейностите по техническото обслужване или по сигнал на възложителя и включват 

услугата по демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи, които се 

доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части, материали и 

консумативи, които притежават необходимите документи за произход, гаранция и 

качество, като гаранционният срок, който се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да бъде не по-малък от посочения в гаранционната карта за 

влаганите резервни части, материали и консумативи. 

 4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на ремонтната дейност да 

спазва предписанията на производителя на съответната марка и модел автомобил. 

 4.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави гаранционен срок за 

извършените ремонтни работи с приемателно-предавателен протокол за предаване на 

автомобила след извършения ремонт. 

 4.5.  В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният 

ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да подмени изцяло със свои средства и за своя сметка всички 

съдържащи дефекти части, в срок  до 14 дни от уведомяването му. 



    

 4.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническото обслужване и ремонт 

на автомобилите само в сервизите, посочени в офертата на избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ 

участник.  

 4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент, при установяване на допълнителна 

повреда/щета на автомобил, приет в сервиза, да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

даде своето становище, относно възможността и срока, в който да бъде извършен 

съответния ремонт. 

            4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че профилактиката и леки ремонти ще бъдат 

отстранявани във времеви период до 48 /четиридесет и осем/ часа, след съотвтеното 

одобрение, като при необходимост от удължаване на тук уговорения срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините. 

4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката качествено в 

съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, 

което е неразделна част от настоящия договор.  

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на 

трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, 

станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване 

на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-

дневен срок. 

4.12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 
 
 

  V. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 5.1. Настоящият договор се сключва за срок до ............................... г. 

 5.2. Договорът се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 

 5.3. Настоящият договор може да се прекрати преди изтичането на срока му на 

действие: 

 5.3.1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

 5.3.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, в случаите на 

неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 5.3.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е обезщетение, 

когато в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не 

е в състояние да изпълни своите задължения; 

 5.345. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

 5.4. Изменение на договора се допуска само по изключение в изрично предвидените 

в ЗОП случаи. 

 

 

 VI. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА 

 

 6.1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати в договорения срок уговореното 

възнаграждение, последния дължи неустойка в размер на 0,5% от договорената сума за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума за целия период на 

изпълнение.  

 



    

 6.2. В случай на забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

задълженията му по договора, последният дължи неустойка в размер на 0,5%  от 

договорената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума за 

целия период на изпълнение. 

 6.3. В случай на неизпълнение на задълженията по настоящия договор виновната 

страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от стойността по договора. 

 6.4. В случай на некачествено изпълнение на сервизното поддържане, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на претърпените щети и пропуснатите ползи 

или отстраняване на неизправностите за своя сметка. 

 Всички спорни въпроси между страните по договора се решават чрез взаимно 

споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася до 

компетентния съд в Република България. 

 За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 

 Неразделна част от договора е ценовото предложение приложено към офертата 

участвала в процедурата, съгласно глава осем „а” от ЗОП 

 Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един за всяка 

от страните. 

 

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение, Техническото предложение, подадени от Изпълнителят в офертата му за 

участие. 

При подписването на договора се представиха следните документи: 

-документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, 

в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 

регистър или предоставянето им служебно на възложителя;  

-декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка страна. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Румен Пенков                 ..................................  

 Директор ТД “Държавен резерв”     /управител / 

гр. Плевен           

    

  

Антонина Йорданова 

Главен счетоводител 

   

 

 

 


