
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП  „ДЪРЖ АВНО ГОРСКО СТО П АН СТВО  СМ ЯДО ВО “

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovotSdpshumen.bg: dgs_smiadovo@abv.bg

ДО ГО ВО Р №  М. /  Л:Ж:.. 2017 г.

Днес, ,'™.^.2017 г., в гр. Смядово се сключи настоящият договор между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042,
ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, ул. 
“Ришки проход“ № 2, представлявано от инж. С а в аЦ ^  ^  ЪЪ i\ 1\ Директор, като 
упълномощено лице, съгласно Заповед № 356/29.11 :гтгге~г. на инЖГВеселин VbftjL,
качеството му на Директор на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен и 
Диана 4 < \ q  Ъ Ъ ^ ^  — Ръководител счетоводен отдел — Главен счетоводител, 
наречено по-нататък за краткос т ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и
2. „СиБиЕл” ООД , ЕИК 127557697, регистрирано и вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Смядово, обш. 
Смядово, обл. Шумен, ул. „Петлешков” № 3, представлявано от Лиляна Ц(\Х

МА' Z Ъ Ъ в качеството и на управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНЙТЕД 
— на основание чл. 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни посочените 

лесокултурни мероприятия (ЛКМ), обстойно описани в Приложение № 1 към настоящия 
договор по предварително указни прогнозни количества и цени.

1.2.Дейностите по алЛЛ.ще се извършват след направена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по телефон, посочен в чл. 12, ал. 2 от договора.

1.3. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и е със срокът на 
действие: 31.08.2017г.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
2.1. Договореното възнаграждение между страните за изпълнение на дейностите 

разпределени по видове и единични мерки, съгласно приложението, което е неразделна 
част от настоящия договор е в размер на 783.00 лева / словом седемстотин осемдесет и 
три лва/ без вкл. ДДС или 939,60 лева /словом: деветстотин тридесет и девет лева/ с вкл.
ДДС.

2.2. Горепосочената стойност на договора за извършване на дейностите е 
разпределена по единични цени за съответния вид дейност за всеки един подотдел в 
Приложение № 1 към настоящия договор.

W - : j2.3. Плащанията ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу надлежно оформена фактура, издадена след приемане на 
съответните видове мероприятия, отразени в 11 р и е м о- п ре давате, i е н протокол за 
извършените дейности. Заплащането се извършва в 30 дневен срок от издаването на 
фактурата. Фактурата може да бъде изпратена, чр^з системата Е-фактура на имейл: 
dgs.smiadovoffl dpshumen.bg.

МИНИСТЕРСТВО ИА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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2.3. Плащанията се извътштват по слепната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Ч(\, Л
Ш.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.Да получи от Изпълнителя дейностите, предмет на настоящия договор в 
количество, параметри и с качество отговарящо на изискванията на Възложителя и 
постигнатите договорености между тях.

3.2.Да получи услугите в срока и при условията, договорени между страните.

3.3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. 
във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.4.Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между 
страните в договора.

3.5. При констатирани нередности по изпълнение на дадените лесокултурни 
мероприятия, Възложителя има право да изисква от Изпълнителя отстраняването им в 
срока, упоменат в т. 1.3. от настоящия договор или съответото Възлагателно писмо, като 
разходите са за смета на Изпълнителя.

3.6. Установяването на пропуските и нередностите се извършва с констативен 
протокол подисан от старните.

3.7. Да представи на Изпълнителя с приемо-предавателен протокол технологични 
карти на подотделите в който са посочени границите и действително измерената на 
терена площ.

3.8. Мероприятията, предмет на настоящия договор се вълагат от Възложителя на 
Изпълнителя, като сроковете за приключване на съответните дейности са посочени в 
Приложение № 1 на настоящия договор. При наличие на причини породени от 
природни и климатични фактори Възложителят има право да промени началната и 
крайната дата на започване и приключване на мероприятията чрез Възлагателно писмо 
до Изпълнителя, в което се посочат новите начална дата и краен срок за изпълнение.

3.9. Възложителят може да откаже възлагането на мероприятията или на част от 
тях БЕЗ ДА ДЪЛЖИ неустойка за неизпълнение на същия в случай, че след сключване 
на настощия договор възникне невъзможност за осъществяване финансирането на 
мероприятията. /

I S п
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3.10. В случаите на намаляване на обема на мероприятията, посочени в 
Приложение № 1, Възложителя възлага на Изпълнителя извършването им в новия 
определен обем без да дължи плащане на неустойки за намаление на обема на 
дейностите предмет на настоящия договор.

3.11. В случаите на по т. 3.9. и 3.10. от настоящия договор Възлжителя уведомява 
Изпълнителя за горните обстоятелства в срок от три работни дни, считано от датата на 
възникване на обстоятелството.

3.12. В случаите на по т. 3.9. и 3.10. от настоящия договор и започнало 
изпълнение на мероприятията, Възложителя, след прекратяване на изпълнението, 
заплаща обема на извършената от Изълнителя работа, съгласно срока, посочен в 
настояшия договор.

4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия 
договор в количество, параметри и с качество отговарящо на изискванията на 
Възложителя.

4.2. Да осъществи дейностите качествено, в съответствие с договорените 
изисквания и в сроковете договорени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, 
свързани с изпълнението на договора без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. За времето и действието на договора да осигури пълна техническа изправност 
на техниката с която ще бъдат извършвани съответните дейности.

4.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по 
изпълнение на дейностите, които ще бъдат приемани в присъствието на представител на 
Възложителя и на Изпълнителя.

4.6.Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора.

4.7. Да получи от Възложителя с приемо-предавателен протокол технологични 
карти на подотделите в който са посочени границите и действително измерената на 
терена площ.

(а4.8. Да осигури възможността на да осъществяви контрол по изпълнението 
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи 
на работата му.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
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5.1. При забавено предаване на дейностите 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 общата стойност.

5.2. При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 5.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % от стойността на този договор, 
определена при сключването му.

5.3. 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.

5.4. При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този 
договор, виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът се прекратява:
1.В случаите посочени в ЗОП.
2.С изпълнението му
3.При изтичане на срока.
4.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
5.С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
6.2. 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 мероприятията 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.

6.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е 
в състояние да изпълни своите задължения.

V II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България.

8. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
дог овора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани 
с изпълнението му. Това правило не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени 
поръчки и да публикува в Профила на купувача, съобразно реда, предвиден в ЗОП.

/ Т \  /П  Л
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9..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.

10. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:

(1) За Възложителя: ТП „ДГС Смядово” гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2
e-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

(2) За Изпълнителя: ..СиБиЕл“ ОООД гр. Смядово, ул. „Петлешков” 3,
МА' Z ЪЪАД. •; lift, Д, г^АД
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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 към Договор No Л !  /..* £ '* £ ......2017 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

С разпределението по площ и цени по подотдели и видове лесокултурни мероприятия, 
съгласно достигнатите договорености.
Обща стойнст на договора: 783,00 (седемстотин осемдесет и три лв.) без ДДС.

Отдел
Подотдел

Вид на 
работата

Срок за 
изпълнение

Съдържание 
на работата

Прогнозна
площ
Дка

Обща цена за 
съответната 
дейност без 
вкл ДДС

43 „д” ,
„г”

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

3,125 75,00

'cd00 Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

0,5 12,00

63
„С , Ж ,

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

0,75 18,00

72 „е” ,
„з”

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

1,0 24,00

167 „ж” Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017
г..

Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

6,0 144,00

169
„и” ”к”

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017
г..

Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

2,50 60,00

171 „д” Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

3,0

г /

72,00

/  (П)
172 „о” Подръжка на 

мин. ивица
31.08.2017 г. Подръжка на 

мин. ивици 
еднократно 
дискуване

1,50

Ш .

36,00

174 „в” Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици

1,25 30,00

/
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МИНИСТЕРСТВО ПА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

еднократно
дискуване

187
„з”,”и” ”к
99

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017
г..

Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

2,0 48,00

216 „г”, 
„е”, „2”

Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

4,0 96,00

240 „ е ” Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин.ивици 
еднократно 
дискуване

2,0 48,00

246 Подръжка на 
мин. ивица

31.08.2017 г. Подръжка на 
мин. ивици 
еднократно 
дискуване

5,0 120,00

Общо /  32,625 
783,00

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.be
mailto:dgs_smiadovo@abv.bg

