
ДОГОВОР / 
ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 

<Г? О А — 
Днес,.^.;...:...г:-...2015 г., в гр. София, между: 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
Българската народна армия, с адрес на управление: гр. София, ул 
БУЛСТАТ 175263817, представлявана от Евтим Костадинов, 
Комисията, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
"ДАВИТ ЕК" ЕООД, със седалище и адрес гр. .София, район 

„Солун" № 112. ЕИК 131022120. представлявано от Любомир Влад^ 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл.101е, във връзка с чл.14. ал.4, т.2 от Закона 
поръчки (ЗОП) се сключи настоящия Договор, както следва: 

принадлежност на 
служби на 

..Врабча" № 1. 
председател на 

Красно село, ул. 
миров Христов, 

за обществените 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да 

възнаграждение сервизиране на автомобилите съгласно техническата 
възложителя - Приложение № 1 . неразделна част от този договор. 

2. Всяко сервизно обслужване ще се извършва след 
записване на час при приемчиците на сервиза. 

3. Упълномощените от Възложителя и Изпълнителя 
процедурите, сроковете и цените за всеки конкретен ремонт 
двустранен протокол - поръчка. 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
1. Стойността на договора е ограничена до 40 000.00 (четиридесет 

или до 48 000.00 (четиридесет и осем хиляди) лева с включен ДДС. 
2. Цена за 1 (едно) техническо обслужване на 1 (един) 

дейностите включва смяна на маслен, въздушен филтри и масло на 
проверка и оглед на системи, възли и агрегати) е както следва: 

N0 
Марка и модел на 

автомобила 

Единична цена в лева, без Д1 
техническо обслужване на един 

/цифром и словом/ 

|С за едно 
автомобил 

1 Хюндай „Грандьор" дизел 60.00 /шестдесет лева/ 

2 
Хюндай „Соната Р/Е" -
бензин 

60.00 /шестдесет лева/ 

3 Хюндай 130 - бензин 60.00 /шестдесет лева/ 

4 Хюндай Кунти - дизел 100.00 /сто лева/ 
5 Хюндай Н 1 - дизел 60.00 /шестдесет лева/ 
6 Ерейт Уолл Ноуег Н5 - бензин 60.00 /шестдесет лева/ 

лзвършва срещу 
спецификация на 

предварително 

лица уточняват 
и се подписва 

хил|яди) лева без ДДС 

автомобил (обемът на 
дйигателя, както и 



извършване на 
без ДДС. 

цените на всички 

извършените от 
оформена и 

работи; цената 
дейности и 

материали, 
1). 

лева чрез банков 

3. Цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при 
текущ ремонт на автомобил е 8.90 /осем лева и деветдесет стотинки/ лева 

4. Възложителят получава 28.00 /двадесет и осем на сто/ % намаление о|г 
резервни части, материали и консумативи. 

5. Възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя 
него услуги в срок до 10 работни дни след предоставяне на надлежно 
издадена фактура. 

5.1. Фактурата, включва: номер на договора; вид на извършените 
на вложения труд, образувана от времетраенето на извършените 
предложената от участника часова ставка и вложените резервни части 
консумативи и тяхната цена (намалена с предложената от участника отстъпка) 

6. Плащането по настоящия договор се осъществява в български 
превод от страна на възложителя, по следната сметка на изпълнителя. 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка ТБ „Обединена българска банка'" - гр.София, клон „Костенски водопад 
1ВАИ ВО94ШВ880021047102120 
В1С код 1ЛЗВЗВ08Р 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 
1. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 

01.10.2015г. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТ^ 
1 . За Изпълнителя 
1.1.1. Да получи възнаграждение за извършените от него 

условията на Раздел II. 
1.1.2. Изпълнителят да разполага на склад с резервни части и консумат 

марка Хюндай и Ерейт Уолл. За други марки резервните части да се доставят 
пазар, със задължителен сертификат за качество. 

1.1.3. Изпълнителят да организира закупуване от други фирми - официал 
резервни части и консумативи за други модели автомобили на Възложитегя 
разходите си по доставянето и ги префактурира. 

1.1.4. Изпълнителят да изпраща при необходимост срещу заплащане 
място, посочено от Възложителя. 

2. За Възложителя 
2 .1 . Да одобрява или не ремонти, налагащи подмяна на части. 
2.2. Да заплаща на изпълнителя извършените дейности по редг 

Раздел II. 
2.3. Да приеме със съответните двустранно подписани прото^ли 

дейности предмет на настоящия договор. 
2.4. Да определи лица, които да приемат извършените ; 

настоящия договор. 
V. ОТГОВОРНОСТ 

дейности по реда и 

ви за автомобили 
от вътрешен 

ни вносители, на 
, като начислява 

аварийна кола на 

и условията на 

извършените 

предмет на 



1. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор от 
страна на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0.2 на сто| от стойността на 
забавените дейности за всеки ден забава, но неповече от 3% от общата стойност на 
договора. 

2. В случай на забава в плащането от страна на възложител^, същият дължи 
неустойка в размер на 0.2 на сто върху съответната неиздължеца сума за всеки 
просрочен ден, но неповече от 3% от общата стойност на договора. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. Настоящият договор се прекратява с изтичане срока по Раздел III. 
2. Настоящия договор може да бъде прекратен предсрочно: 
2.1 по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
2.2. при достигане на максималната стойност на договора описана в т.1 на Раздел 

II. 
2.3. при виновно неизпълнение на задълженията по договора - чрез едностранно 

писмено предизвестие в едномесечен срок от констатирането му. 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Страните определят следните представители, които да следят ^а изпълнение на 
задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора 
документи (протоколи, уведомления и др.). както следва: 

1.1. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Любомир Владимиров Христов 
(1ауПек@аЬу.Ь§, тел:02 9584884; факс: 02 9888928 

1.2. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Божидар Цветанов Борисов 
Ь.Ьоп50У(аСотсю5.Ьд. тел: 002/8004 626 /8004513 

2. За неуредените в договора въпроси се прилага Българското законодателство и по-
специално Търговския Закон. 

3. Този договор може да бъде преразгледан само при наличие на извънредни 
обстоятелства, природни бедствия, а също и при промяна на сегашното законодателство, 
засягащо сделките и статута на МПС-та и към отговорностите на ВъзлОжителя. При тези 
форсмажорни обстоятелства, Изпълнителят не носи отговорност за забава. 

електр. поща: 

електр. поща: 

Настоящият договор беше съставен и подписан в 2 (два) еднообразни 
един за всяка от страните. 

Приложение - Техническата спецификация на възложителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
(Е. Коста, 

Директор на 
Дирекция ФСПАД: 

(В. Стефано 

ИЗПЪЛНИ 

екземпляра - по 
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Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на 
служебните автомобили, включително доставка на резервни части, материали и 
консумативи, необходими за извършването им. 

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на 
следните марки автомобили: 

N0 Марка и модел на автомобила 

1 Хюндай „Грандьор" дизел 

2 Хюндай „Соната Р/Ь" - бензин 

.3 Хюндай 130 - бензин 

4 Хюндай Кунти - дизел 
5 Хюндай Н 1 - дизел 
6 Грейт Уолл Ноуег Н5 - бензин 

което ще се извършва след писмена заявка на Възложителя. 

1. Техническо обслужване на автомобилите, в пълен обем и периодичност, 
съгласно предписанията на производителя за марката автомобилна техника, състоящо се 
от смяна на филтри и масла, както и извършване на проверка и оглед на системите, 
възлите и агрегатите за правилното им функциониране: 

1.1. Смяна на маслен филтър, въздушен филтър и масло на двигателя, като 
типовете филтри и масло, честотата на смените им трябва да отговаря на изискванията, 
заложени от производителя на автомобила. 

1.2. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите включва: 
1.2.1. Проверка на изпускателната система в т.ч. изпускателен колектор, меки 

връзки, гърнета, катализатор. 
1.2.2. Проверка спирачна система в т.ч. накладки, спирачни дискове, маркучи и 

нивото на спирачната течност. 
1.2.3. Проверка нивото на охладителната течност / температура на замръзване. 
1.2.4. Проверка нивото на хидравлична течност. 
1.2.5. Проверка състоянието на ремъците. 
1.2.6. Проверка на ходовата част на автомобила /кормилна рейка, шарнири, щанги, 

маншони и свързаните с тях/. 
1.2.7. Проверка на съединител, скоростна кутия и диференциал. 
1.2.8. Диагностика на двигател - веднъж на шест месеца. 
1.2.9. Проверка състоянието на гумите. 
1.2.10. Проверка на амортисьорите. 
1.2.11. Проверка на светлините. 
1.2.12. Проверка състоянието на акумулатора. 



1.2.13. 
1.2.14. 
1.3. 

Проверка на чистачки / стъклоумивателна система. 
Проверка на климатик и климатроник. 
Изготвяне и поддържане на сервизна книжка. 

На базата на проверката и огледа участникът, избран за изпълнител изготвя 
констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт с цел отстраняване на 
неизправностите и довеждането на автомобила до състояние годно за експлоатация. 

2. Текущ ремонт: обхваща всички дейности по привеждането на системите, 
възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Всички операции по ремонта 
на автомобилите трябва да се извършат в съответствие с препоръките на завода 
производител, за съответния автомобил. 

Изпълнителят трябва да е в състояние и да има възможност за извършване ремонти 
на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, да регулира 
геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите, на климатици и 
климатроници и др. 

На основание §3, ал. 3 от НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното 
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане 
на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства до 
приемането на методиката по наредбата се прилага методиката по чл.15, ал.4. от 
НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (отм.), в конкретния 
случай Приложение № 5 към чл.15, ал.4 на отменената Наредба № 24 от 08.03.2006 -
времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава 
стойностите по приложението. 

3. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за 
извънгаранционната поддръжка и ремонта: 

Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за правилната 
експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно 
техническо обслужване и текущ ремонт е за сметка на Възложителя. 

Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва 
да са нови, да притежават сертификат за произход и качество и да отговарят на 
изискванията на производителя на автомобила. 

При необходимост от доставка на резервни части за извършване на текущия ремонт, 
които не са налични в склада на изпълнителя, срокът за доставката им трябва да бъде до 
15 работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт. 

Вложените резервни части и консумативи се заплащат от Възложителя по цени, 
редуцирани с предложената от участника отстъпка от цените на дребно, валидни в сервиза 
към момента на извършване на услугата. 

4. Възложителя предоставя на участника, избран за изпълнител, автомобилите за 
първоначален технически преглед в срок до един месец след сключване на договора, а за 
всеки следващ - след изминат пробег от 10 000 км. или друг пробег за съответния 
автомобил, определен в сервизната книжка на автомобила. 

Разходите по първоначалния технически преглед са за сметка на избрания за 
изпълнител участник. 

Участникът, избран за изпълнител, след преглед на автомобила, представя на 
възложителя документи (протокол за техническо състояние на автомобила и проформа 
фактура за стойността на евентуалните ремонти и възложени резервни части и 



консумативи) от които да е видно състоянието на автомобила към момента на 
предоставяне в сервизната база, както и необходимите операции, които следва да бъдат 
извършени и резервните части и консумативи, които следва да бъдат вложени за 
привеждането му в годен за експлоатация вид. Отбелязва се и времетраенето на 
обслужването или ремонта и стойността им. На базата на този документ Възложителят 
изготвя писмена поръчка за техническо обслужване или ремонт на автомобилите. 

5. Техническото обслужване и текущия ремонт (включително резервни части, 
материали и консумативи) се извършват след получаване на писмена заявка от 
Възложителя, за всеки отделен автомобил. Ремонтните дейности се извършват в срокове 
не по-дълги от: 

за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага 
демонтаж) - до 2 /два/ работни дни от момента на предоставяне на автомобила в 
сервизната база. 

за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни агрегати) 
- до 5 /пет/ работни дни от момента на предоставяне на автомобила в сервизната база . 

за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати) - до 20 
/двадесет/ работни дни от момента на предоставяне на автомобила в сервизната база. 

6. За извършените сервизни услуги се издава фактура, включваща: 
- номер на договора; 
- вид на извършените работи; 
- вложените резервни части, материали, консумативи и тяхната цена (намалена с 

предложената от участника отстъпка); 
- цената на вложения труд, образувана от времетраенето на извършените дейности и 

предложената от участника часова ставка. 

7. Гаранционният срок за извършените работи следва да бъде не по-кратък от 
12 (дванадесет) месеца. 

8. Автомобилите на КРДОПБГДСРСБНА следва да се приемат за обслужване и 
ремонт в сервизните центрове с предимство, независимо от временната натовареност на 
сервиза. 


