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ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА 

 

№ 27/Др/07.03.2017г. 

 

 Днес, 07.03.2017 година, в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 , между: 

 

            1.ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА ПРИ СИДП ДП ШУМЕН, 

седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“, Булстат 

2016174120080, представлявано от директор (…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), по 

пълномощие представлявано  от (…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), упълномощен със 

заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба и (…..заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД)- Ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от 

една страна и  

           2. ПАЛ ОЙЛ“ ООД със седалище и  адрес на управление: с. Рудник,                                

ЕИК BG 103528491 представлявано от (…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), наричано 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”от друга страна,  

 

          На основание чл. 20, ал.4, т.3  от Закона за обществените поръчки и                                        

Заповед 356/29.11.2016 г. на директора на  СИДП ДП Шумен се състави и подписа настоящия 

договор за следното:  

 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

          Чл. 1.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема задължението да 

изпълни „Периодична доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна 

маса за нуждите на ТП ДЛС Шерба за   2017 година ”  

 (2) Възложителят заплаща извършената доставка по цени, при условията и в сроковете, 

уговорени в този договор. 

 (3) Горивото за отопление /пелети/ следва да съответстват по количество, качество, вид, 

стандарт, асортимент, технически показатели и други параметри на изискванията българското 

законодателство.  

 

ІІ.УСЛОВИЯ И СРОК НА ДОСТАВКАТА: 

 

             Чл.2. Доставката ще се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка 

франко обект на ТП ДЛС Шерба , както следва: Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна. 

              Чл.3.(1) Срок на изпълнение на поръчката: 31.12.2017 г.  

(2) Превозните средства с които ще се осъществява превоза трябва да отговарят на 

изискванията на законодателството в РБ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛ следва да достави заявеното количество в 3 /три/ дневен срок от 

заявката на  Възложителя.  

 Чл.4. Възложителят си запазва правото да не заяви в пълен обем на доставката в 

зависимост от неговите нужди. 

 Чл.5.Стоката пътува на риск и отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след 

разтоварването й на посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място собствеността на стоката се 
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прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който има право на рекламация за количество – в момента 

на приемане на стоката, а за качество – до 10 /десет/ дни след излизане на пробите за качество. 

 

                          

 

ІІІ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

             Чл.6  (1)Цената в настоящият договор за 1 /един/ тон пелети е в размер на 365.00 лв. 

/словом:триста шестдесет и пет лева/   без ДДС; 

 (2) Цената по настоящият договор не подлежи на промяна за срока на изпълнението му.  

             (3)В цената са включени всички акцизи, екотакси и пътни такси, транспортни и товаро-

разтоварни разходи франко посочения адрес в чл.2 от настоящия договор. 

 (4) Прогнозната стойност на договора е до 10 0000 /десет хиляди/ лева без вкл.ДДС; 

            Чл.7. (1) Заплащането се извършва не по-късно от 10 /десет/ работни дни след 

изпълнение на условията, след представяне на данъчна фактура и приемателно-предавателен 

протокол за извършената доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща цената по чл. 6, ал. 1 от договора с платежно 

нареждане в лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

БАНКА: (…..заличено на осн. чл. 4 от ЗЗЛД)  

(3). При промяна на банковата сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, 

че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно 

извършено. 

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.8. Възложителят е длъжен да определи лицата, на които да се предаде стоката с 

приемо- предавателен протокол. 

 Чл.9. Възложителят е длъжен да е заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цена, при условията и 

в сроковете, уговорени в глава ІІІ на този договор. 

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да осъществява контрол по изпълнението на този 

договор, като проверява по всяко време извършваната от изпълнителя, съгласно предмета на 

този договор доставка. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да проверява представените от изпълнителя счетоводни 

книжа по вид, обем и стойност на извършената доставка и да откаже плащането частично или 

изцяло, ако съдържанието им не отговаря на действително доставеното вид и  количество и 

качество на горивото. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже изцяло или частично плащането при 

некачествени продукти предмет на настоящата доставка или несвоевременна доставка.  

    (4) Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява обема на доставката в 

зависимост от неговите нужди.  

 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

           Чл.11.Изпълнителят е длъжен да достави в договореното количество , качество и в 

срока, уточнен между страните в този договор. 

            Чл.12. Изпълнителят е длъжен да доставя стоката франко обекта, посочен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл. 2 от настоящия договор и да предаде същата на съответните  

материалноотговорни лица с подписване на приемо - предавателен протокол между страните. 



 3 

 Чл.13. Изпълнителят е длъжен при доставката  да представя сертификати за качество. 

 Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не увеличава предложената от него цена за 

срока на действие на договора.   

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

документацията с необходимото съдържание, поискана от Възложителя, в определения срок. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащането само за извършената 

доставка след приемането й  по установения ред в уговорените в този договор размер и 

срокове.    

 

 

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 Чл.17.Рекламации за количествени и качествени разлики се приемат в момента на 

приемане на доставената стока франко обекта, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл. 2 от 

настоящия договор , като се представя протокол за съответното количество, подписано от 

двете страни. 

 Чл.18.Ако изпълнителят не достави стоката или част от нея или достави стока без 

необходимото качество, както и което и да е  друго задължение по този договор той се 

задължава да заплати неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора. 

 Чл.19.Ако изпълнителят не изпълни съответния график поради непредвидими причини 

/природни бедствия, наводнения, заледени пътища/, то той се освобождава от санкции в 

горепосочения случай, ако изпълнителят своевременно е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с телекс, 

факс или по друг начин за настъпилите непреодолими причини. 

 

 

VI.  РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.20. Настоящият договор може да се развали при условията на чл.87, алинеи 1 и 2 от 

ЗЗД.  

Чл.21. Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2.  изтичане на срока по Договора; 

      3. със едномесечно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако другата страна по договора не 

изпълни доставката на част или на цялото количество в 7 /седем/ дневен срок. 

       4. ако доставката не отговаря на качествените характеристики съгласно изискванията 

българското законодателство.  

 

 

VII.  ФОРСМАЖОР 

            Чл.22. (1) В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, породени от събития, 

станали след сключването на договора и възпрепятствуващи изпълнението на задълженията на 

страните по този договор, сроковете за изпълнение ще бъдат удължени с времетраенето на тези 

обстоятелства при взаимно писмено съгласие на страните.   

              (2) Всяка една от страните е длъжна да уведоми другата страна за възникването и 

прекратяването на форсмажорно събитие до 10 дни от датата на възникването (прекратяването) 

му, независимо от характера му.    

              (3) За "форсмажор" се счита война, природно бедствие, обща стачка и други събития, 

извън контрола на страните по този договор.   
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IХ.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

          Чл.23. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, 

ще се решават по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния 

съд.  

         Чл.24. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.  

         Чл.25. Всички съобщения или уведомления ще се правят в писмен вид по пощенски път 

или по факс/е-mail, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в 

деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или 

уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени 

в следващия работен ден.  

          

Този договор се подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ 

 /(…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/                             /(…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 
Съгласно Заповед № 374/05.12.2016 г. 

на директора на ТП ДЛС Шерба 

...................../п/............................. 

/(…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 

Изготвил:. .../п/............... 

(…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба/ 

 

Одобрил:....   .........../п/...... 

(…..заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- Зам.директор  при ТП ДЛС Шерба/ 

 

 

 

 
  


