ДОГОВОР
№ 95/Др/14.11.2016г

за извършване на надзор по изпълнение на предвидените дейности в
Горскостопанския план на ТП ДЛС Шерба, в частта относно бивше
ДЛС Шерба

Днес,14.11.2016 год., в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 , на основание
Писмо с рег.индекс № 5608/26.09.2016 г. на СИДП ДП Шумен , чл.20, ал.4, т.3 от Закона за
обществените поръчки , Заповед №130/03.05.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен и
Приложение №1 към нея , във вр с разпоредбите на чл.144, ал.1, т. 1 и ал.3 от Наредба №18 от
07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии , между:
11. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА”,
адрес: с. Горен чифлик, обл.Варна, ул. „Шерба“, № 7, за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово,
обл.Варна, ул.Дунав №8, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от ….(заличено), в
качеството му на Директор, по оправомощаване от ….(заличено), съгласно Заповед №211/09.06.2016г
на директора на ТП ДЛС Шерба и ….(заличено), в качеството й на Ръководител счетоводен отдел от
една страна , наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2 ….(заличено),, ЕГН ….(заличено),, с постоянен адрес: гр.София 1303, ….(заличено),,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, вписано в Публичния регистър на ИАГ за дейността ,
съгласно Удостоверение №920/05.01.2012г.
Страните се споразумяха за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
надзор по изпълнение на предвидените дейности в Горскостопанския план на ТП „ДЛС
Шерба”, в частта относно бивше ДЛС Шерба .
/2/ За констатациите от надзора , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя доклад , в който се прави
анализ и оценка за изпълнението на отделните горскостопански дейности и се дават конкретни
препоръки за отстраняване на допуснатите пропуски и слабости при изпълнение на плана . При
необходимост се дават и препоръки за промяна на планирани дейности.
/3/Докладът по предходната алинея се представя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответната
Регионална дирекция по горите, съгласно разпоредбата на чл.145, ал.1 от Наредба №18 от
07.10.2015г. и ЦУ на СИДП ДП Шумен , и се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС
Шерба по реда на чл.145, ал.3 от Наредба №18 от 07.10.2015г.
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II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. /1/ За извършване на възложената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на договор в размер на 6000,00 /шест хиляди/ лева без ДДС
/2/ Цената е определена, съгласно Писмо с рег.индекс № 5608/26.09.2016 г. на СИДП ДП
Шумен , чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки , Заповед №130/03.05.2016г. на
директора на СИДП ДП Шумен и Приложение №1 към нея .
Чл.3. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двуседмичен срок след предаване на
доклада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо- предавателен протокол , по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN:......................................
BIC:........................................ ….(заличено),
При банка :.............................
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до цялата отчетна документация, свързана с
изпълнението на Горскостопанския план.
Чл.5. Да изплати договореното възнаграждение в размера и сроковете, регламентирани с
настоящия договор.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6./1/ Да извърши работата, предмет на този договор, съгласно всички изисквания,
регламентирани с Наредба №18 от 07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските
територии.
/2/ Да предаде доклада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо – предавателен протокол в срока
на договора.
Чл.7. Да завърши в срок - до 12.12.2016 година задачата, предмет на настоящия договор
.
V. САНКЦИИ
Чл.8. При забавяне изпълнението на задълженията в срок съгласно чл.7 от настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05% за всеки просрочен ден, но не
повече от 15% от договорената в чл.2 цена.
Чл.9. Ако договорът се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без за това да има
непреодолими причини и виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер извършените до момента на прекратяването
работи.
Чл.10. Ако договорът се прекрати едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без за това да има
непреодолими причини и виновно поведение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи всички разходи извършени до момента на прекратяването от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, плюс неустойка в размер на 10% от цената по чл.2.
Чл.11. Ако извършването на работата по чл.1, независимо от стадия на достигнатото
изпълнение, се окаже невъзможно поради непреодолими причини, за които и двете страни по
договора не отговарят, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възнаграждение в
размер на изработената част.
Чл.12/1/ Ако настъпят промени в условията, при които договорът е подписан
/нормативна база, законова уредба/, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено ответната
страна и да иска промяна в съответните клаузи.
/2/ Ако тези промени са съществени и по-нататъшното изпълнение на договора е
сериозно затруднено, то извършената работа се заплаща и променената задача става предмет на
ново възлагане.
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IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на добра
воля, конструктивно сътрудничество по взаимно споразумение, а при непостигане на съгласие,
спорът се отнася пред компетентния съд в Република България.
Чл.14. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл.15. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се правят само и
единствено по реда на чл.116 от ЗОП.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ТП ДЛС ШЕРБА:
ЗАМ.ДИРЕКТОР :............../п/....................
/….(заличено)/
Съгласно Заповед №211/09.06.2016г.
на директора на ТП ДЛС Шерба

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……./п/………….

….(заличено)

Р-Л СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ:..................................
/….(заличено)/
Изготвил:..................
….(заличено) юрисконсулт
Одобрил:......................
….(заличено)Зам.директор
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