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 Образец на проектодоговор за обществена поръчка 

 
Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

Наименование на поръчката - "Доставка на хранителни продукти за дейностите по организирания ловен туризъм" 
Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Хранителни продукти  

Прогнозна стойност на поръчката - 7000 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до 1 час от завявка  Срок на договора- до 31.12.2017г., с 

опция за удължаване на срока, при същите условия, до изчерпване на одобрения финансов ресурс през 2018г. или сключване на 

нов договор за същата поръчка през 2018г. 
Начин на възлагане - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ( Глава XXVI от ЗОП) 

Открита с Решение № ЗОП-2017-5-1/29.12.2016г. на Директора  

 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

№………………../……………….. 
 

Днес ………………..г. в гр……………………., на основание Утвърден протокол  от 

…………за определяне на изпълнител на обществената поръчка №....................  след 

проведен избор по ЗОП от вида „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ( Глава XXVI от 

ЗОП)” с наименование "Доставка на хранителни продукти за дейностите по 

организирания ловен туризъм", открит с Решение № ЗОП-2017-5-1/29.12.2016г. г. на 

Възложителя, се сключи настоящият договор МЕЖДУ: 

 

1. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, с ЕИК по 

БУЛСТАТ 2016174120107, със седалище и адрес на управление гр.Тервел,обл. Добрич, ул. 

« Св. Св. Кирил и Методий» № 10, представлявано от Директор инж.Димчо Иванов 

Стефанов, в качеството му на и.д.ДИРЕКТОР, като възложител на обществена поръчка, 

наричано по-долу в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

 
2. ..... “....................................................“ с ЕИК ........................... 

седалище и адрес на управление: обл. ................, общ. ...................., ул. «............................» № ...,  

представлявано от ............................................ с ЕГН ...................................... наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:  

 
Изпълнителят е определен за такъв с протокол на Комисията от .............2017г.  УТВЪРДЕН на ………… от 

Директора на ТП ”ДЛС Тервел.” 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя прогнозни количества хранителни 

продукти, съгласно техническото и ценовото си предложения,  за дейности по организирания ловен 

туризъм от ТП " ДЛС Тервел" при "СИДП" ДП гр. Шумен за 2017г, съгласно оферта, която е неразделна 

част от този договор, а Възложителят заплаща цената им. 

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "стоки". 

(3).Прогнозните количества и асортименти за доставка не са задължителни за усвояване и могат да 

бъдат променяни в процеса на изпълнение на настоящия договор. 

(4).Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка , след като: 

1. Възложителят заяви поръчка на мястов търговския обект на изпълнителя, по тел, факс, или по eл. 

поща. 

2. Изпълнителят или упълномощено от него лице приеме направеното предложение. 

(5) Предаването на доставката ще се осъществи в административната сграда на Възложителя находяща 

се на адрес: общ. Тервел, гр. Тервел, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” № 10 , обл.Добрич.   



1. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество 

със стокова разписка или еквивалентен документ, подписан от двете страни в два екземпляра. 

2. За дата на доставката се счита датата на стоковата разписка или еквивалентен документ ( фискален 

бон).  

(6) Рискът от случайното погиване или повреждане на доставката или на част от нея преминава от 

Изпълнителя на Възложителя от момента, в който доставката бъде предадена. 

(7)Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата 

спецификация количества, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното 

количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост.  

(8) Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на максималния одобрен 

финансов ресурс,  а при възникнала необходимост може да заяви доставки и над прогнозното 

количество, по единични цени съгласно ценовото предложение на участника избран за 

изпълнител, но без да превишава одобрения максимален финансов ресурс за поръчката от 

7000.00 лева без ДДС. 

 

 

ІІ. СРОКОВЕ 

Чл. 2. Срок  за изпълнение на договора:  

(1). Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна доставка до 1 /един/ час, считано от датата 

на подаване на заявка от Възложителя. 

(2). Краен срок на договора – до 31.12.2017г., с опция за удължаване на срока, при същите 

условия, до изчерпване на одобрения финансов ресурс през 2018г. или сключване на нов 

договор за същата поръчка през 2018г. 
 

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 3.Прогнозната обща стойност на поръчката е в размер общо на ………………………….. 

лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Отделните доставки се заплащат 

при единични цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

настоящия договор, като крайната платена сума по договора не може да е повече от утвърдения 

максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката от 7000.00 лева без ДДС  

(1). Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно Ценовото 

предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. В цената са включени всички 

разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС и са 

определени франко административния обект на Възложителя. 

(2). В изключителни и непредвидени случаи, Възложителя има право да закупува артикули извън 

техническата спецификация и ценовото предложение, по единичните им цени на дребно към момента на 

закупуването им, и с чиято стойност не може да се превиши общата прогнозна стойност. 

(3). Заплащането на стоките ще се извърши от Възложителя по банков път по сметка на Изпълнителя в 

срок от 30 календарни дни от датата на издаване на данъчна фактура за доставката. 

(4). Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - данъчна фактура с касов бон. Данъчна фактура 

се издава след съставяне на двустранен приемо предавателен протокол между страните за извършената 

доставка. 

(4). Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по б. сметка: 

    IВАN .................................., ВIС ............................................  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката в срока и при условията, договорени между 

страните; 



(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в сроковете 

от настоящият договор; 

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

възнаграждение в посочените срокове и условия. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осъществи доставката, съгласно техническите спецификации, определени от Възложителя 

2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица документи и 

информация, свързани с изпълнението на доставката. 

(4). Изпълнителя се задължава да снабди Възложителя с валиден сертификат, издаден от 

производителя.  

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в Република 

България и ЕС. 

 

V. ПРИЕМАНЕ 

Чл.5. Приемането на доставката, се извършва от лица, определени от Възложителя в присъствието на 

изпълнителя. 

(2).Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи със стокова разписка или 

еквивалентен документ.  

     

VI. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл.6. (1) При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка за 

забава в размер на законната лихва, която се начислява върху просрочената сума до окончателното й 

изплащане от Възложителя.  

(2). В случай, че се установят недостатъци на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за 

своя сметка 

(3). При забава на Изпълнителя да достави и да предаде в уговореният срок доставката същия дължи на 

Възложителя неустойка в размер на 2 % от договорената между страните цена за всеки ден забава. 

(4). При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 10 % от 

стойността на договора.  

(5). Изплащането на неустойки и обезщетения по този раздел не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.7. Настоящият договор се прекратява: 

(1). С изтичане срока на договора. 

(2). По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

(3).. Едностранно от всяка от страните, с 1-месечно писмено предизвестие. 

(4). Едностранно от Възложителя без предизвестие при установено отклонение в показателите  на 

доставката, съгласно сертификатите и за качество по БДС, предмет на договора. 

(5). Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на предвидените 

задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства.  

     

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.8. 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 : гр. Тервел, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 10 тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: 

terveldds@abv.bg 

За Изпълнител : гр................, бул.".............................." № ..... 

mailto:terveldds@abv.bg


(2). Промяна на адрес може да се извърши едностранно от страните, за което са длъжни да уведомят 

другата страна.  

(3). При виновно неизпълнение на това задължение, писмените и електронни документи изпратени на 

адресите по ал.1 се считат за получени. 

(4). 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. 

(5). 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. 

(6). За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, както и 

действащото българско законодателство. 

(7). Неразделна част от настоящия договор са финансовото и техническо предложение на Изпълнителя 

и приложената от него документация в хода на проведената процедура. 

(8). Настоящия договор може да бъде изменян и допълвам единствено при наличие основанията 

предвидени в Закона за обществените поръчки. 

Този договор се състои от 3 /три/ страници и се състави, подписа и подпечата от страните  в два 

еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  

   
  За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                   За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

     …………………………………….                                            ……………………………… 

   И.д. Директор на ТП „ДЛС Тервел”                                              

    (инж.Димчо Иванов Стефанов)                                                  (….......................…………………….) 

  

     …………………………………… 

   гл. счетоводител на ТП „ДЛС Тервел”                                              

   ( Димитър Жеков) 

 


