ДОГОВОР

No .;,.� •• !df..OC.2019 г.

Днес,

.J.�.�: ...2019r., в rp. Търrовище се сключи настоящ договор, между:

J. ТП ,,ДГС Търгов11ще" гр. Тьргов111це, с .ЕИК: 2016174120179, със седалище н
адрес на управление: гр. Търrовище, обл. Търrовище, бул. ,Дар Освободител" No 22, сл. пош::�:
dgs.targovishte@dpslюmen.bg, представлявано от директора инж. Сте.r1а Ив�шона Ат�ншсшщ
11 l(апшка А11rелова- ръковод11тел счетоводен отдел, наричщю по-долу 3а кrштко<.:т
вт�ЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
„

2. Вилдаи Неджнбова Ал11сва, ЕГН 8112078298, с адрес с. Руец, ул. ,.Мусала No 1,
общ. Търговище, наричан за краткост ИЗПЪЛRИТЕЛ, от друга страна,
на основан11е чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Заповед х�
231 от 08.06.2018 г. на Директора на „СИДП" ДП - Шумен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1а
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: ,.Животновъдни ус.луги:
стрижба на вълна от овце от породата североизточна българска тънкорунна (мсrн�нос).
собственост на ТП ,,ДГС Търговище", се сключи този договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши. срсшу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: ,.Животновъдни услуп.г
Стрижба на вълна от 63 броя овце от породата североизточна българска ты1кору1111.�
(меринос). собственост на
„ДГС Търговище", наричани за краткост „Услуr1пе··.

m

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Услугите в съответствие с
изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не повече от 24.()7.2019
r.
Чл. 4. Срокът за изпълнение на Услугите е до 24.07.2019 r. вкл., считано от дататn ш1
сключване на доr·овора.
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е Държавен горски разсадник с. Баячеr�Р.
общ. Търrовище, обл. Търrовище.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 6. (J) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаш ш1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 340 лв. (триста и четиридесет лева), наричана по
нататък „Це11ата" или „Стойността на Договора", съгласно уговореното с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В Цената по ая. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпы111t.:11111:
t1a Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноск11.
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна, за изпълиението на Услугите. извър111е1111 от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за времето на изпълнение на Договора, и не подлежи на промяна.
Чл. 7.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор. кшпt1
следва: окончателно плащане в размер на 100% (сто процента) от Цената - в срок до 5 (rrcт)
дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на приемопредавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 5
(пет) дни след подписване на приемо-предавателния протокол ал. 1.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в български лева на касата
на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, с адрес: гр. Търговище, обл. Търговище, бул. ..Цар
Освободител" № 22.
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 до чл.9 вкл.
от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове, количество и качество, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска о г
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква извършване на Услугите в уговорения срок, количество и качество:
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без това
да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване в определен от него срок, като в такъв случай
преработването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение, или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, без да дължи допълнително
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати извършените Услуги.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него.
(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на Страните, изразено в
писмена форма;
Чл. 18. 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 от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП. без
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Чл. 20. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство или смърт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими 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 предметп на
Договора.
Чл. 21. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. (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 Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Чл. 23. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 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 колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Чл. 24. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл. 25. 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.
Чл. 26. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение,
причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила'4 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
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
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
Чл. 27. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза
се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 28. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да
влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на
някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 29. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този 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. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
За ТП „ДГС Търговище" - гр.Търговище,
бул. „Цар Освободител" № 22,
гр. Търговище, обл. Търговище
тел: (0601) 6 48 50/ факс (0601) 6 4850,

e-mail: dgs .targovi shte@dpshumen. bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
обл. Търговище, общ. Търговище, с. Руец, ул. „Мусала" № 1
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по
куриер;
3. датата 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 лица 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.
Чл. 30. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др.,
както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ч л . 31. Този Договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения,
и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват
съгласно българското право.
Чл. 32. Всички спорове, породени от този 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.
Чл. 33. Този Договор се състои от 5 (пет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два)
еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Вилдан Неджибова Алиева)

\
/Катинка Ангелова/

Изготвил::
Александър Кер

i при ТП „ДГС Търговшце "

Проверил:
ииж. Даниел Кс

при ТП „ДГС Търговшце "

