РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ПРЕПИС!

ДОГОВОР
за доставка на гориво за отопление
Днес, 29.12.2010 г., в гр. Габрово след събиране, разглеждане и оценка на оферти на
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за предоставяне на следната услуга: закупуване и
доставка на гориво за отопление на обект – публична държавна собственост, се сключи
настоящият договор между:
1. Областна администрация на област Габрово, адрес: гр. Габрово, пл.
“Възраждане” № 5, БУЛСТАТ 107053704, представлявана от Мариян Георгиев Костадинов Областен управител и Юлия Гунева Маринова - Главен счетоводител, наричани за краткост
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна
и
2. „Херос” ЕООД със седалище област Габрово, община Габрово, гр. Габрово и адрес
на управление: ул. “Любен Каравелов” № 26, вписано в търговския регистър на Агенция по
вписванията, Служба по регистрация – Габрово с ЕИК 817047610, представлявано от
Красимир Кънчев Кръстев - управител, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга
страна.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва следното:
доставки на гориво за отопление на обект – публична държавна собственост, а именно
сградата на Областна администрация на област Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл.
"Възраждане" № 5, съгласно предварителни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
2.1. Да заплаща стойността на доставките по договорени цени, по начин и в срока,
описани в настоящия договор.
2.2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на
доставките.
2.3. Да дава навременна заявка за доставка, като използва телефон или друг подходящ
начин за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
3.1. Да осъществява текущ контрол по изпълнение на доставките.
3.2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява доставките в срок и без отклонение
от другите условия на поръчката.
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3.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издаването на надлежно оформена фактура за
всяка от доставките.
3.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация, съпровождаща
доставката.
3.5. Да извършва проверки в специализирани лаборатории за качеството на
доставяното гориво.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.1. Да доставя гориво с качество, отговарящо на БДС и при спазване на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
/приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г./, като предоставя
необходимите документи, удостоверяващи качеството на доставяното гориво при всяка
отделна доставка - копие на декларация за съответствие на качеството на горивото, издадена
от производителя.
4.2. Да извършва доставките до административната сграда, находяща се в гр. Габрово,
пл. "Възраждане" № 5, със собствен транспорт и друго необходимо техническо оборудване.
4.3. Начин на доставка – до 3 /три/ дни от подаване на заявката.
4.3. Да изпълнява доставките точно и без отклонения от договореното и заявеното от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.4. Да издава надлежно оформени фактури за всяка от доставките в деня на
извършване на доставката.
4.5. При изпълнение на доставките да защитава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:
5.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
доставките.
5.2. При точно изпълнение на доставката да получава плащане по договорената цена.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
6. 1. Извършената доставка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по действаща цена на
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД към датата на доставката с 8 /осем/ % надценка и начислен
ДДС, в която цена са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с доставка
франко обекта, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2. Формирането на цената е в пълно съответствие с предложената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в офертата му, която е неразделна част от договора. Посочената в т.
6.1. надценка от 8 /осем/ % е твърда и не подлежи на промяна.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда стойността на доставката с платежно нареждане по
банков път в посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка на територията на РБългария до
20 /двадесет/ дни след доставка и след получаване на надлежно оформена фактура.
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ІV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
8. При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0. 5 /нула
цяло и пет десети/ процента от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не
повече от 10 /десет/ процента от договореното възнаграждение за конкретната доставка.
9. При забавено плащане на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0. 5 /нула цяло и пет десети/ процента от договореното
възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ процента от договореното
възнаграждение за конкретната доставка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема действително направените разходи за ремонтновъзстановителни работи, възникнали в резултат на повреди или авария вследствие на лошото
качество на доставяното гориво. Нанесените щети се установяват с двустранен протокол.
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11. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от предвидените и
изплатени неустойки по реда на този раздел.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
12. Настоящият договор се прекратява:
12.1. С изтичане на срока и/или с изпълнение на поръчката съгласно РазделVІ, т. 15 от
настоящия договор.
12.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор без предизвестие ако:
13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява поръчката съгласно договореното и заявеното
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
13.2. при трайно влошаване качеството на доставяното гориво.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор с едномесечно
предизвестие:
14.1. При системно забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14.2. Когато изпълнението на поръчката стане невъзможно поради причини, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря.
VІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Настоящият договор влиза в сила на 01.01.2011 година и има действие за срок до
31.12.2011 година включително ИЛИ за доставяно количество гориво по настоящия
договор, чиято стойност без ДДС не надхвърля 50 000 /петдесет хиляди/ лева.
16. Изменения и допълнения на настоящия договор могат да се правят само по
взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
17. Възникналите спорове във връзка с настоящия договор се решават чрез преговори
и постигане на споразумение между страните, а при непостигане на такова - по съдебен ред.
18. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на
общото и специално действащо законодателство.
Неразделна част от настоящия договор е офертата на участника, определен за
ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа от тях, както следва:

ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

МАРИЯН КОСТАДИНОВ /П/
Областен управител на област Габрово

КРАСИМИР КРЪСТЕВ /П/
управител на „Херос” ЕООД
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ЮЛИЯ МАРИНОВА /П/
Главен счетоводител
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