
, ДОГОВОР 
№«L9. / JULSM. 2019 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 
боя, разредители, спрей и други материали необходими за маркиране за нуждите на 

ТП „ДГС Търговище"гр. Търговище" 

Д н е с , , - Ш 2019 г., в гр. Търговище се сключи настоящият договор между: 
1. „СИДП" ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Търговище", ЕИК 

2016174120179, ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: 
гр. Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22, представлявано от инж. Стела Атанасова -
Директор, като упълномощено лице, съгласно Заповед № 549 от 21.12.2018 г. на 
Директора на „Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен и Катинка Ангелова -
Ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една 
страна, 

и 
2. „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 

ул. „Дечко Йорданов" № 3, ап. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 200454179, ел. поща: 
b_bpartners@abv.bg, представлявано от Мартин Иванов Борисов в качеството си на 
Управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна. 

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение 
на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, взето с Протокол № 2 от 27.03.2019 
г. и Решение № 74 от 28.03.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 
за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

доставка с предмет: „Доставка на боя, разредители, спрей и други материали 
необходими за маркиране за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", 
съгласно Техническо предложение на Изпълнителя, неразделна част от този договор и в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посечени в Техническата спецификация и 
документите към обществената поръчка. 

(2) Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
документацията за участие в процедурата и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от този договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставкага при условията на направеното от 
него предложение. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.2.(1)Договорът влиза в сила от дата на подписване и е за срок от 12 (дванадесет) 

месеца или до изчерпване на определената максимална стойност, което събитие настъпи 
по-рано. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок до 3 (три) работни дни след 
получаване на изрична писмена заявка по електронна поща: b_bpartners@abv.bg от страна 
на Възложителя. 

(3) Мястото на изпълнение на доставката е Административната сграда на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище, с адрес: гр. Търговище, обл. Търго! 
Освободител"№ 22. 

ще, бул. „Цар 

(Е III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ШЪ .111/ 
Чл. 3. (1) За предоставяне на доставките, Възложителят запл пца нй Изпълнителя на 

база единични цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като 
максималната стойност на договора не може да надвишава 4 000 ^четири хиляди лева) 
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без вкл. ДДС, като Възложителят не се обвързва с цялостно усвояване на посочения 
ресурс. 

(2) Стойността на всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, ще се 
извършва съобразно направеното ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2). 

(3) Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични 
цени в лева, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) и чл. 
чл. 3, ал. 2 от настоящия договор. 

Чл. 4. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи: 

1. приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за приемане на 
доставките за всяка конкретна заявка, подписан от Възложителя и Изпълнителя, при 
съответното спазване на разпоредбите на Раздел V (предаване и приемане на 
изпълнението) от Договора; 

2. фактура за дължимата сума за всяка конкретна извършена доставка, издадена от 
Изпълнителя и представена на Възложителя. 

(2) Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок от 30 
(тридесет) дни след получаване на фактурата на Изпълнителя, при спазване на условията 
по ал. 1. 

Чл. 5. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева, чрез банков 
превод по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
IB AN: BG56RZBB91551092068326 
BIC: RZBBBGSF 
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпване на 
промяната. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за валидно 
направено и в съответствие с договорните разпоредби. 

(3) Единичните цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на 
Изпълнителя, са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на 
договора, в рамките на посочената в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор максимална 
стойност. 

1У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
2. Да заявява различни количества от артикулите, посочени в техническата 

спецификация, като ги заплаща съобразно единичната цена, посочена в ценовото 
предложение, неразделна част от този договор. 

3. Да изисква от Изпълнителя подмяна на доставените артикули ако установи 
несъответствия на изпълненото с уговореното, или бъдат констатирани недостатъци в 
съответствие с уговореното в този Договор. 

4. Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да задържи и/или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора |и да получи 
неустойка/неустойки в размерите, определени в настоящия договор. 

6. Да не приеме извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение \на договора 
доставка или която и да е нейна част, ако тя не съответства на неговите изисквания. 

7. Да изисква писмени обяснения и/или всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
свързана с предмета на настоящия договор. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да приеме изпълнението на Доставките за всеки отделен период, съгласно 

предавателно-приемателния протокол и/или стоковата разписка, когато отговарят на 
договореното по реда и при условията на този Договор; 

2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с 
изпълнението на дейностите по този договор: 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията и по 
- реда предвидени в настоящия договор; 

4. Да приеме извършената доставка, в случай, че съответства на поставените 
технически изисквания в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. Да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходима 
за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения, съгласно приложимото право; 

6. Да пази поверителна Конфиденциална информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 24 от настоящия договор; 

7. Да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договор, когато Изпълнителят поиска това. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията, сроковете и реда 

посочен в настоящия договор. 
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките, информация и когато е приложимо документи, необходими му за 
качественото изпълнение предмета на договора. 

3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставките при условията и 
сроковете на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да извършва Доставките, както и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качество. 
2. Да предостави на Възложителя предавателно - приемателните протоколи и/или 

стокови разписки, предвидени в настоящия договор; 
3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или информацията станала му известна във връзка или по повод 
извършването на доставките, предмет на настоящия договор. 

4. Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили обстоятелства, 
които биха имали и/или имат влияние върху изпълнението на настоящия договор. 

5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнение на настоящия договор и да иска указания за отстраняването им. 

6. Да сключи договор/договори за под изпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора за под 
изпълнение в срок от 3 (три) работни дни от сключването на договора. 

7. Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки при доставката и/или установена 
нарушена цялост на опаковките на съответната доставка в процеса на изпълнението на 
договора, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на 
договора. 

8. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 
изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

9. Да съблюдава спазването на изискванията на Техническата спс 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и свързаното с дейността българско и международно закс 

(3) Изброяването на конкретните права и задължения на Страните в 
Договора е неизчерпателн^ и не засяга действието на други клау?и от Дс 

1роблеми при 

ификация на 
одателство. 

;ози раздел от 
вора или от 
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приложимото право. 
Чл. 8. (1) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица 

предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоките - предмет 
на настоящия договор, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
освен ако последният е знаел за това. 

(2) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставените съгласно 
техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ артикули, посочени в Техническото 
предложение и Техническата спецификация, съответстват точно по вид, стандарт и 
качество на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата и на 
договорните условия. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т носи отговорност за всички щети, произтичащи от 
некачествена опаковка или неправилно опаковане на артикулите, предмет на доставката. 

Чл. 9. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена 
заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, 
че доставените артикули - предмет на настоящия договор, принадлежат изцяло или 
отчасти на трето лице, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. 

У.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
Чл. 10. (1) Приемането на всяка отделна доставка предмет на настоящия договор се 

извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
(2) Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по чл. 10, ал. 1 на приемателно-предавателен протокол (или стокова разписка), 
подписан от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях лица. 

(3) Доставките предмет на договора, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
подписване на приемателно-предавателния протокол (или стоковата разписка) за всяка 
отделна доставка предмет на настоящия договор. 

Чл. 11. (1) В случай, че при приемане на доставените артикули, представителят на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ установи, че те не са в съответствие по вид и количество на 
предложеното от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я в офертата му или има отклонения във вида, 
разфасовката, етикирането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска незабавна замяна на 
несъответстващите стоки с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да достави заместващите стоки в срок от 3 (три) работни дни след направената 
рекламация. 

(2) Констатирането на несъответствие по ал. 1 се оформя в писмен вид чрез 
подписване на двустранен констативен протокол, в които се посочва вида на 
несъответствието, датата на установяването му и срока, в рамките на който 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да го замени. 

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител 
открие недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на 
доставените стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми (по телефон и e-mail) 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 дневен срок от откриването им. 

(4) След уведомяването за недостатъците по реда на ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да иска от И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я да отстрани недостатъците в срок от 24 часа или да 
замени некачествените стоки с нови със същите или по-добри характеристики в срок от 24 
часа. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI.А. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 12. (1) При подписването на този договор и за целия срок на изпълнението му 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в разм ер на 5 (пет) 
процента от стойността посочена в чл.З, ал. 1 на този договор без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение епредставена под формата на парична сума в рази tep на 200 лв. 
(двеста лева). j / f . 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за 
изпълнение за целия срок на изпълнение на договора, като в случай на представена 
банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, представя документ за удължаването на срока й не по-
кьсно от 3 (три) календарни дни преди изтичане валидността й. 

(3) В случай на несъответстващо, непълно или лошо изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до отстраняване на 
констатираните несъответствия, като при необходимост и в случай, че е представена 
застраховка или банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срокът й 
на валидност за срокът посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните 
недостатъци. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не освобождава гаранцията за изпълнение, а в случай, че е 
представена застраховка или банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
удължи срокът й на валидност, когато в процеса на изпълнение на договора между 
страните по него е възникнал спор отнесен за решаване до компетентния съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от цялата или част от 
гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, 
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече 
от 3 (три) работни дни. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(7) Обслужването на банковата гаранция/застраховка, таксите и другите плащания 
по нея, включително разходите за поддържането им за периода, посочен в договора са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

УГБ.ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 13. (1) В случай на забава при извършване на плащането по този договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в 
размер на 2 % върху неизплатената сума, но не повече от 10 % от стойността на всяка 
конкретна доставка. 

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претьпени вреди. 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 14. Страните по договора не могат да го изменят, освен в хипотезата на чл. 116 

от ЗОП. 

VIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. С изтичане срока на договора. 
2. По взаимно съгласие между 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 настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на (възложената 

работа, която следва да се докаже. 
5. В предвидените в чл. 118 от Закона за обществените поръчки случаи. 
6. С изпълнение на всички задължения на Страните него. 
7. При прекратяване на юридическото лице - Страна по Договора, без щ 'во, по смисъла 

на законодателството на държавата в която съответното лице е установено; 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 

Tr i rvr-rT п г т т и т г 



1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. Когаго за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликввдания - по 

искане на Възложителя. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. не отстрани в разумен срок, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци и/или грешки; 
2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 
Чл. 16. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и 
сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение ог изправната 
Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се 
допуска, когаго неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ЮГТЬЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. когаго ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Доставките в срок до 7 (седем) дни, 
считано ог Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от договореното изпълнение на 
поетите задължения. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в 
уговореното време. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чи. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора реди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при не постигане на 
съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 18. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице - Страна по Договора без правоприемсгво: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ШГТЬЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените към 
момента доставки и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на доставките, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необход ими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора 

до датата на прекратяването; 
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора 
Чл. 19. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално извършените доставки. 

IX ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 20. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в / ргшшшелните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия според значението, което 1|м се придава в 
основните разпоредби на ЗОП. 1 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи о; в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
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2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоред бите на Договора. 

Спазване на приложими норми 
Чл. 21. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е 

длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колекгавни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 or ЗОП. 

Конфиденциалност 
Чл. 22. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала и известна при или по повод 
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, 
проекта или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от 
подобен характер, свързани с изпълнението на Договора Не се смята за конфиденциална информацията, 
касаеща наименованието на изпълнения проект стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо 
позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това 
съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е дтьжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точка 2 или 3 Страната, която следва да предостави информация уведомява 

незабавно другата страна по Договора 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ГОПЪШ-МТЕЛЯ, всички негови поделения, 

контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наета от него физически или 
юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 
такива лица 

(5) Задълженията, свързани с неразкривене на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права * 
Чл. 24. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права че авторските права върху всички документа и материали, и .всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнени лр на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха йринадл ;жйли на автора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават гарава вкку изготвените 
документа и други резултата от изпълнението на Договора, които могат да бъдат dogger на авторско 
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право. 
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването 
на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско 
право на трето лице, ИЗГГЬЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 

са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права 

от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ШГПзЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯГ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 25. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое or правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна Паричните вземания по Договора и по 
договорите за под изпълнение могат да бъд ат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 
Чл. 26. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 27. (1) Никоя от Страните по този договор не отговаря за неизпълнение причинено от 

непреодолима сила За целите на този Договор, „непреодолима сита" има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила; 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна 
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на 
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от 
нея за изпълнението на Договора При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преда настъпването на непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила 

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 28. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неЛрююжима, това 

не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замествал уг повелителна 
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праша норма, ако има такава 

Уведомления 
Чл. 29. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с таи Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Търговище, обл. Търговище, бул., Дар Освободител" № 22 
Тел.: 06016 48 06 
Факс: 0601 6 48 50 
Ел. поща: dgs.taigovishte@dpshumeabg 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД , гр. София, жк., Дружба", бл. 

ЗНА, ег. 6, ап. 10, тел. 0883 097263, ел. поща: b_bpartners@abv.bg, лице за контакти: Мартин 
Борисов. 

(3) За д ата на уведомлението се ечиш: 
1. датата на пред аването - при лично предаване на уведомлението; 
2. д атата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер; 
3. д атата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т. ч електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на 
посочените липа за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, 
съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
промяната При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма сед алището, адреса на управление, предмет на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването и в съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 30. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 31. Всички спорове, породени от таи Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към 
нововъзникнали обстоятелства ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на 
съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

/ 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДЕН 
Ч.п. 32. Когато някоя от страните е променила адреса си и/или еле 

да уведоми за новия си адрес и/или електронната си поща другата страна, съо(> щенията ще се 
(тектрона иоща. 
при или по повод 

недействителност, 

f M . , / I 9 "f /! 'Ь 1 m m . ттинтг it. Ш 

считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес и/ или е 
Чл. 33. Страните ще решават споровете възникнали 

изпълнението на договора/ или свързани с неговото тълкуван 

ггроннагг. си поща, без 

mailto:b_bpartners@abv.bg


неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а 
при не постигане на такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на действащото законодателство. 

Чл. 34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл. 35. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
1. Приложение № 1 - Техническо предложение на Изпълнителя; 
2. Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя; 
3. Приложение № 3 - Техническа спецификация; 
4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение. 

Екземпляри 
Чл. 36. Този Договор се състои от десет страници и е изготвену иеан в два 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните. 

А 

Xi 

V . . 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:., 

1 ^ л н т j 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 

и н ж . СТЕЛА АТАНАСОВА 
Директор на ТП „ДГС Търговище' 

Ръководител счетоводен отдел:... 
(Кагинка Ангелова) 

£ 
ft-, 
Ш 
Z 

/Мартин Б<̂ р1 
Управител ^ 

Изготвил и съгласувал: 
Александър Керманов - юрисконсулт при ТП ,.ДГС Търговище " 

Проверил: 
инж. Даниел Колев -уЗОм. -дщ 1ри 7TI „ДГС Търговище" 

• 1 I T ' r Т Г Г Г Ц Г Г Г I I . 
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Платежно нареждане (кредитен превод) / Payment Order For Credit Transfer 

Платеге на Шие на получателя /Beneficiary пМлте 

Т П Д Г С Т ъ р г о в и щ е 
IBAN на получателя I Beneficiary's IBAN 

B G 1 1 C E C B 9 7 9 0 1 0 E 5 3 1 6 2 0 0 

BIC на банката на получателя I 
Beneficiaiy bank's BIC 

C E C B B G S F 

При банка • rfMe на банката на получателя; Beneficiary bank 

Ц Е Н Т Р . К О О П Е Р А Т И В Н А Б А Н К А 
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА КРЕДИТЕН 
ПРЕВОД 

P A Y M E N T O R D E R FOR CRED IT T R A N S F E R 

вапута 
Cun-fcnsy 

В G N 

Сума t Amount 

u t n r u n L B C U 1 I I i w m r c n " 
Основание за превод - информация за получателя I Dsiails of payment - informaiton far the beneficiary 

Г А Р А Н Ц И Я З А И З П Ъ Л Н Е Н И Е 

2 0 0 . 0 0 

Още пояснения I Additional Details 

д о с т а в к а н а м - л и з а м а р к и р а н е 
Наредител - име / Ordering customer 

B I E N D B I P A R T N E R S O O D 
IBAN на наредителя / OnJering customer's IBAN 

B G 4 1 R Z B B 9 1 5 5 1 0 9 2 0 6 8 3 0 5 
BIC на банката на наредителя 
Oredring bank's BIC 

R Z B B B G S F 

"Платежга система (РИНГС или БИСЕРА) 
'Payment system (RINGS/BISERA) 
Б и с е р а 

Договорен курс 
Negotiated rate 

*3а суми под 100.000 лв., ако попето "ппатежна система" не е попълнено, банката изпълнява нареждането чрез БИСЕРА 
"Payments for amounts less than BGN 100.000 - for which field "Payment system* is not filled in. shad be executed via 8ISERA 

Създаване 
Създател 
Петър Иванов каръков 
Подписи: 

Дата на подписване 
11.04.2019 12:52 

Изпратен: 11.04.2019 12:52 

Дата на създаване 
11.04.2019 12:52 

Име на потребител 
Петър Иванов каръков 

ВЯРНО 
| с ОРИГИНАЛА1 

Дата на изпълнение Валидно 1реди 
11.04.2019 11.05.2I 19 



Образец № 3 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

с предмет: „Доставка на боя, разредители, спрей и други материали необходими за 
маркиране за нуждите на ТП „ДГС Търговище"гр. Търговище" 

От "БИ ЕНД БИ ПАРНЕРС" ООД 

(,наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо): 200454179 

представлявано от МАРТИН ИВАНОВ БОРИСОВ 
(трите имена) 

в качеството му на . УПРАВИТЕЛ 
(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г ОСПОДА, 
След като се запознах и проучих документацията за участие с настоящото Техническо 

предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на ^обществената 
поръчка с горе цитирания предмет: 

!. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник 
отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на боя, разредители, спрей и други 
материали необходими за маркиране за нуждите на ТП „ДГС Търговище"гр. Търговище" 

II. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в съответствие с посочените 
изисквания в „Техническата спецификация" и други поставени от възложителя, а именно: 

2.1. Доставка чрез покупка на боя, разредители, спрей и други материали необходими за 
маркиране, а именно: 

№ Наименование на артикулите мярка Разфасовк 
а 

Марка и /или 
производител на 
предлаганите 
артикули 

I. Алкидна блажна боя 
1.1 Алкидна блажна боя „ супер бяла" мл. 650 мл. Търговско 

наименование: 
„Практика" 

Прозиводнтел: 
„МЕГАХИМ"-
БЪЛГАРИЯ АД 

1.2 Алкидна блажна боя „жълта" мл. 650 мл. Търговско 
наименование: 

„Практика" 
Прозиводител: 
„МЕГА ХИ М"-
БЪЛГАРИЯ АД 

1.3 Алкидна блажна боя„зелена" мл. 650 мл. Търговско 
наименование: 

„Практика" 
Прозиводител: 
„МЕГАХИМ"-
БЪЛГАРИЯ АД 

1.4 Алкидна блажна боя„синя" мл. 650 мл. Търговско 
наименование: 



№ Наименование на артикулите мярка Разфасовк 
а 

Марка и /или 
производител на 
предлаганите 
артикули 

„Практика" 
Прозиводител: 
„МЕГАХИМ"-
БЪЛГАРИЯ АД 

1.5 Алкидна блажна боя„сигнално червена'' мл. 650 мл. Търговско 
наименование: 

„Практика" 
Прозиводител: 
„МЕГАХИМ"-
БЪЛГАРИЯ АД 

II. Спрей за маркиране на дървета 
2.1 Специализиран горски спрей-сигнални/ неонови цветове 
2.1.1 Специализиран горски спрей 

сигнален/неонов „оранжев"' 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.1.2 Специализиран горски спрей 

сигнален/неонов „син" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.1.3 Специализиран горски спрей 

сигнален/неонов „зелен" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.1.4 Специализиран горски спрей 

сигнален/неонов „жълт" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.1.5 Специализиран горски спрей 

сигнален/неонов „червен" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2 Специализиран горски спрей-дълготрайни/матови цветове 
2.2.1 Специализиран горски спрей 

дълготраен/матов „бял" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.2 Специализиран горски спрей 

дълготраен/матов „жълт" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.3 Специализиран горски спрей 

дълготраен/матов „червен" 
мл. 500 мл. 

1 

Търговско 
наименование: 

„Distein- ergonom" 
Прозиводител: 

"Мотип Дупли" ГмбХ 



№ Наименование на артикулите мярка Разфасовк 
а 

Марка и /или 
производител на 
предлаганите 
артикули 

Германия 
2.2.4 Специализиран горски спрей 

дълготраен/матов „зелен" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.5 Специализиран горски спрей 

дълготраен/матов „син" 
мл. 500 мл. Търговско 

наименование: 
„Distein- ergonom" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.6 Спрей обикновен „зелен" мл. 400 мл. Търговско 

наименование: 
„МАХ1 COLOR" 

Прозиводител: 
"'Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.7 Спрей обикновен „червен" мл. 400 мл. Търговско 

наименование: 
„МАХ1 COLOR" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
2.2.8 Спрей обикновен „бял" мл. 400 мл. Търговско 

наименование: 
..MAXI COLOR" 

Прозиводител: 
"Мотип Дупли" ГмбХ 

Германия 
III. Други материали за маркиране 
3.1 Разредител за алкидна боя литър 1 л. Търговско 

наименование: 
„Декоратор A MB" 

Прозиводител: 
„МЕГАХИМ"-
БЪЛГАРИЯ АД 

3.2 Четка за боядисване - ширина 1,5 -2,5 см брой 1бр. Търговско 
наименование: 

„Четка" 
Прозиводител: 

„Деником" ЕООД 
3.3 Горска креда (за надписване на лежаща 

дървесина) шестостенни креди с 0 12 mm 
„и/или еквивалентни"-различни цветове 

б р о й кутия с 
12 бр. 

Търговско 
наименование: 

„NORDFOREST" 
Прозиводител: 

..Грубе КГ". 
Германия 

Забележка: Участниците изписват (в графа „Марка и /или производител на предлаганите артикули") 
точно и ясно предлаганите от тях артикули с пълните им наименования (продукт) и/или производител 
на същите. 

III. Потвърждавам, че предлаганите артикули ще: 
2. Бъдат в срок на годност (за които е съотносимо) и ще са фабрично нови, в запечатана 
опаковка с етикет на български език, включващ състава на същите и посочен производител на 
всеки конкретен артикул. 
2.1. Бъдат в съответствие с разфасовките посочени от Възложителя в „Техническа 



спецификация", както и със следните изисквания: 
2.1.1. Специализирания горски спрей за маркиране на дървета за сеч и дървесина на временен 
склад, ще да бъде: 

• безвреден при изпълнение без предпазни средства; 
• с възможност за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване; 
• с работен диапазон до -20°С; 
• с ергономична капачка; 
• нов и неупотребяван; 
• произведен от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването му; 
• не съдържащ толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа; 
• притежаващ документ за тест/изпитание от Съвета по горски дейности (KWF-тест) 

„и/или еквивалент"; 

IV. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в определения от 
възложителя срок и място на изпълнение, а именно: 

4.1. Място на изпълнение: 
Доставките предмет на настоящата обществена поръчка ще се * доставят до 

административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, с адрес: гр. 
Търговище, обл. Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22. 

4.2. Срок на изпълнение: 
• доставките ще се извършват в максимален срок до ...3 (ТРИ) работен/и ден/дни 

след подадена изрична писмена заявка на: 
електронна поща...b_bpartners@abv.bg..., или 
тел:...+359899906713;+359893492071 ; 
лице за контакти:...ПЕТЪР КАРЪКОВ ; МАРТИН БОРИСОВ.... 
в рамките на работното ни време : 

Понеделник: от 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Вторник: от 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Сряда: от 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Четвъртък: от 8:00 ч. до 17:00 ч. 
Петък: от 8:00 ч. до 17:00 ч. 

Забе.1ежка:срокът за извършване на доставка не може да бъде по-дълъг от 3 (три) работни дни. 

VI. Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените 
от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 
спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

VII. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 
б) настоящото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; \ 
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения щцект на договор за възлагане на 

обществената поръчка (Образец № 4); 
г) Декларация за срок на валидност на оферпщ 
д) Декларация за конфиденциатност по реда н ^ 

пршожиуо. Ф/ 
Дата 
Име и фамилия 
Подпис на лицето (и печат) 
(.законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 

•ЗОП ( Образец № 10), когато е 
U 

J, .2019. 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Образец № 6 

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на боя, разредители, спрей и други 
материали необходими за маркиране за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище" 

От "БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД , 
(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо): 200454179 

представлявано от ..МАРТИН ИВАНОВ БОРИСОВ 
(трите имена) 

в качеството му на УПРАВИТЕЛ 
(длъжностУ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представям Нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас 

публично състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, 
както следва: 
I. Предлаганата от нас крайна единична и крайна обща цена в лева без вкл. ДДС за 
за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на, както следва: 

1.1. Предлагсше следните крайни единични цени, а и.иенно: 

№ Наименование на артикулите мярка разфасовка Единична цена в лева 
без Д ДС 

1.Алкидна блажна боя 
1.1 Алкидна блажна боя „ супер бяла'' мл. 650 мл. 3,50 
1.2 Алкидна блажна боя „жълта" мл. 650 мл. 3.50 
1.3 Алкидна блажна боя„зелена" мл. 650 мл. 3.50 
1.4 Алкидна блажна боя„синя" мл. 650 мл. 3.50 
1.5 Алкидна блажна боя„сигнално червена" мл. 650 мл. 1.00 

11.Спрей за маркиране на дървета 
2.1 Специализиран горски спрей-сигнални/ неонови цветове 

2.1.1 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
,.оранжев" 

мл. 500 мл. 8,00 

2.1.2 Специализиран горски спрей - сигнален неонов 
„син" 

мл. 500 мл. 8.00 

2.1.3 Специализиран горски спрей - сигнален неонов 
„зелен" 

мл. 500 мл. 8,00 

2.1.4 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„жълт" 

мл. 500 мл. 8.00 

2.1.5 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„червен" 

мл. 500 мл. 8.00 

2.2 Специализиран горски спрей-дълготрайни/матови цветове 
2.2.1 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 

„бял" 
мл. 500 мл. 8.00 

2.2.2 Специализиран горски спрей -дълготраен матов 
„жълт" 

мл. 500 мл. 5,90 

2.2.3 Специализиран горски спрей -дълго 
„червен" 

^аен/матов мл. 500 мл. 1.00 

2.2.4 Специализиран горски спрей 
„зелен" f a r - s4 

мл. 500 мл. 5.90 

2.2.5 Специализиран горски спрейфт^го 
„син" h i W \ 

4 мл. 
0 

500 мл. 5,90 
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№ Наименование на артикулите мярка разфасовка Единична цена в лева 
без ДДС 

2.2.6 Спрей обикновен „зелен" мл. 400 мл. 3.50 
2.2.7 Спрей обикновен „червен" мл. 400 мл. 1.00 
2.2.8 Спрей обикновен „бял" мл. 400 мл. 3,50 

III.Други материали за маркиране 
3.1 Разредител за алкидна боя литър 1 л. 4,00 
3.2 Четка за боядисване - ширина 1,5 -2,5 см брой (бр. 0.90 
3.3 Горска креда (за надписване на лежаша 

дървесина) шестостенни креди с 0 12 mm „и/или 
еквивалентни"-различни цветове 

брой кутия с 12 
бр. 

7,00 

Предлагана обща единична стойност в лева без вкл. 
101,60 лв., словом: ...СТО И ЕДИН ЛВ И ШЕСТДЕСЕТ СТ 

ДДС: 

II. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, 
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за 
изпълнението на обществената поръчка, включва всички разходи за доставката, 
включително такси, мита, транспортни разходи, и други разходи за изпълнение на 
доставката на място. 
III. Потвърждаваме, че сме съгласни, доставките (поръчките) да се извършват след 
подадена изрична писмена заявка от страна на Възложителя по посочената от Нас 
електронна поща или факс, в срок - съгласно направеното от Нас техническо 
предложение. 
IV. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на 
проекта на договор, приложен към документацията за участие. 

При несъответствие на посочените в т. 1 числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за Нас е предложението, посочено с думи. 

Дата 19 / 03 / f . . . .20ia г. 
Име и фамилия МАРТИН БОРИСОВ ./.. . 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 

Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 

aw 
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Приложение A 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за извършване на следните доставки: „Доставка на боя, разредители, спрей и други 
материали необходими за маркиране за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище" 

1. Изисквания на които следва да отговарят доставяните артикули: 

№ Наименование на артикулите мярка разфасовка Марка и /или 
производител на 

предлаганите 
артикули 

1.Алкидна блажна боя 
1.1 Алкидна блажна боя „ супер бяла" мл. 650 мл. 
1.2 Алкидна блажна боя „жълта" мл. 650 мл. 
1.3 Алкидна блажна боя„зелена" мл. 650 мл. 
1.4 Алкидна блажна боя„синя" мл. 650 мл. 
1.5 Алкидна блажна боя.,сигнално червена' ' мл. 650 мл. 

Н.Спрей за маркиране на дървета * 

2.1 Специализиран горски спрей-сигнални/ неонови цветове 
2.1.1 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 

„оранжев" 
мл. 500 мл. 

2.1.2 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„син" 

мл. 500 мл. 

2.1.3 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„зелен" 

мл. 500 мл. 

2.1.4 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„жълт" 

мл. 500 мл. 

2.1.5 Специализиран горски спрей - сигнален/неонов 
„червеи" 

мл. 500 мл. 

2.2 Специализиран горски спрей-дълготрайни/матови цветове 
2.2.1 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 

„бял" 
мл. 500 мл. 

2.2.2 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 
„жълт" 

мл. 500 мл. 

2.2.3 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 
„червен" 

мл. 500 мл. 

2.2.4 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 
„зелен" 

мл. 500 мл. 

2.2.5 Специализиран горски спрей -дълготраен/матов 
„син" 

мл. 500 мл. 

2.2.6 Спрей обикновен „зелен" мл. 400 мл. 
2.2.7 Спрей обикновен „червен" мл. 400 мл. 
2.2.8 Спрей обикновен „бял" мл. 400 мл. 

Ш.Други материали за маркиране 
3.1 Разредител за алкидна боя литър 1 л. 
3.2 Четка за боядисване - ширина1,5 -2,5 см брой 1бр. 
3.3 Горска креда (за надписване на лежаща 

дървесина) шестостенни креди с 0 12 mm „и/или 
еквивалентни"-различни цветове 

брой кутия с 12 
бр. 

2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 
2.2. При изпълнение на доставките, ще спазваме изискванията за качество, като: 

2.2.1. доставяните артикули ще бъдат в съответствие с разфасовките посочени от 
Възложителя в т. 1 от „Техническа спецификация", както и със следните изисквания: 



2.2.2.1. Специализирания горски спрей за маркиране на дървета за сеч и 
дървесина на временен склад, ще да бъде: 

• безвреден при изпълнение без предпазни средства; 
• с възможност за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване; 
• с работен диапазон до -20°С; 
• с ергономична капачка; 
• нов и неупотребяван; 
• произведен от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването му; 
• не съдържащ толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа; 
• притежаващ документ за тест/изпитание от Съвета по горски дейности (KWF-

тест) „и/или еквивалент"; 

3. Изискванця относоно качество и срок на годност на предлаганите артикули: 
3.1. Доставяните артикули, предмет на настоящата обществена поръчка ing бъдат в 

срок на годност (за които е съотносимо) и ще са фабрично нови, в запечатана опаковка с 
етикет на български език, включващ състава на същите и посочен производител на 
всеки конкретен артикул. 

3.2. Доставяните артикули следва да бъдат придружени с необходимата 
документация и да са етекирани, съобразно изискванията на Европейското и 
нацицнадно законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите 
параметри с нормативните изисквания и тези на Възложителя. 

4. Място и срок на изпълнение: 
4.1. Място на изпълнение: 
Доставките предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят до 

Административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, с адрес: гр. 
Търговище, обл. Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22. 

4.2. Срок на изпълнение: 
Доставките (поръчките) да се извършват след подадена изрична писмена заявка 

по електронна поща или факс от страна на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни 
след получване на същата от страна на Изпълнителя. 

5. Срок на договора; 
До 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора и/или до достигане 

на максимално допустимата стойност. 




