„Многопрофилна болница за активно лечение – Тетевен – д-р
Ангел Пешев” ЕООД
чл. 2 от ЗЗЛД

Утвърдил:
Д-р Н. Ганева
управител

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП
„чрез събиране на оферти с обява” с предмет:
„Текуща доставка на дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен
сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД

Тетевен, октомври 2018 год.
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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СРОК, ПЛАЩАНЕ, МЯСТО НА
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4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
5. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СРОК, ПЛАЩАНЕ, МЯСТО
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. Предмет на поръчката е "Текуща доставка на дърва за огрев от широколистна
дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел
Пешев” ЕООД"
Обемът на поръчката може да се прогнозира въз основа на потреблението на
Възложителя за период от последните 12 (дванадесет) месеца.
Приблизително количество за сезона – 770 м3
Доставката следва да бъде извършвана регулярно от датата на подписване на договора
до края на отоплителния сезон, както следва:
- след направена конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от
неговите нужди, ориентировъчно по 15 (петнадесет) куб. м седмично.
- 350 (триста и петдесет) куб. м. в края на отоплителния сезон при изрично заявяване от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Доставката да включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев”
ЕООД.
1.2. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 46 000 лева без включен ДДС.
1.3. Плащането се извършва в лева по банков път, в срок от 30 (тридесет) дни след
извършване на доставката и представяне на данъчна фактура в оригинал. Не се допускат
авансови плащания.
1.4. Срокът за изпълнение е отоплителен сезон 2018/2019г.
1.5. Мястото на изпълнение на поръчката е сградата “МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел
Пешев” ЕООД с адрес гр. Тетевен, ул. "Д. Благоев" 62.
1.6. Всички документи по провеждането на настоящата обществена поръчка се
публикуват в профила на купувача съгласно изискванията, условията и в сроковете по
чл.42 и следващите от ЗОП с електронен адрес: http://www.mbalteteven.com.
1.7. Всички действия на Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура
следва да бъдат обективирани в писмена форма.
1.8. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до Възложителя чрез факс, с
препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като
същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за
обществената поръчка.
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2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. В обявената обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо
лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП,
ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в тази документация.
2.2. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява
участник, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП.
2.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелствата
с декларации по образец.
2.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните
обстоятелства съгласно изискванията на чл.112 от ЗОП.
2.5. Участник може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите
от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
2.6. Възложителят изисква гаранция за изпълнение от участника, определен за
изпълнител, в размер на 500 /петстотин/ лева. Формата на гаранцията се избира от самия
участник, като условията и сроковете за задържането и освобождаването на същата се
уреждат в договора за обществена поръчка.
3. ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства изцяло и напълно на условията, съдържащи се в обявата и настоящите
указания за участие.
3.1. Офертата следва да съдържа:
3.1.1. Заявление за участие – съгласно образец, Приложение № 1.
3.1.2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; пълни
доказателства за правоспособност и представителна власт, когато участникът е
чуждестранно лице (съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или
административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в
легализиран превод или с печат апостил, съгласно Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове - обн. ДВ бр.45/11.05.2001
година).
3.1.3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата, когато
е лице, различно от представляващия участника по регистрация.
3.1.4. При участници – обединения, които не са юридически лица - документ, подписан
от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай,
че обединението все още не е регистрирано в регистър БУЛСТАТ към Агенция по
3

вписванията, задължително се прилага и нотариално заверено копие от договора за
създаване на обединението.
3.1.5. Техническо предложение - съгласно образец, Приложение № 2.
3.1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП –
съгласно образец, Приложение № 3.
3.1.7. Декларация за ползване на подизпълнители, ако ще се ползват такива - съгласно
образец, Приложение № 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
всеки от тях трябва да представи горепосочените документи. Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, документите по-горе се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите се представят за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
3.1.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор - съгласно образец,
Приложение № 5.
3.1.9. Ценово предложение – съгласно образец, Приложение № 6. Участниците в
процедурата трябва да представят и поставят в запечатан непрозрачен плик ценовото
предложение, (предлагани ценови параметри).
3.1.10. Подписан и подпечатан проект на договор - съгласно образец, Приложение № 7.
3.2. Всички представяни документи се описват в списък, който се слага най - отпред на
офертата.
3.3. Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в
запечатан непрозрачен плик.
3.4. Върху плика участникът изписва:
Област Ловеч, град Тетевен, ул. »Димитър Благоев» № 62
«МБАЛ Тетевен д-р А.Пешев» ЕООД
За участие в обществена поръчка с предмет: „Текуща доставка на дърва за огрев от
широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на „МБАЛ –
Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”.
име на участника
адрес за кореспонденция, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес
3.5. Офертата следва да бъде представена на Възложителя до часа и на датата, посочени
в обявата.
3.6. Офертата се представя от участника, или от негов упълномощен представител,
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка в деловодството на Възложителя на адрес: област Ловеч, град Тетевен, ул.
„Димитър Благоев” № 62, „МБАЛ -Тетевен - д-р А.Пешев” ЕООД.
3.7. Всички разходи за изпращане на офертата са за сметка на участника. Рискът от
забава или загубване на офертата до получаването й от Възложителя, е за участника.
3.8. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и
в срока, определен от него.
3.9. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.
Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта
незабавно се връща неотворена на участника като това се отбелязва в регистъра на
Възложителя.
3.10. Срок на валидност на офертите е минимум 60 (шестдесет) календарни дни от
датата на представяне на офертите.
3.11. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
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3.12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.
3.13. Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, назначена със Заповед на
Възложителя по реда на чл.97 от ППЗОП.
3.14. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата
обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от ЗОП и
глава 9 от ППЗОП.
4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
4.1. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „най ниска
цена”.
На първо място се класира участникът, предложил най - ниска цена.
Цената следва да бъде в български лева.
Участникът следва да предложи крайна цена за един кубичен метър дърва, включваща
всички разходи до склада на Възложителя.
Предложената цена да включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел
Пешев” ЕООД.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
ДО
„МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща
доставка на дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за
нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД"
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник
в обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или 1………………………
поотделно (невярното се зачертава) от 2. ……………………..
следните лица:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на дърва за огрев от
широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-ТетевенД-р Ангел Пешев” ЕООД", като подаваме оферта при условията, обявени в
документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че
същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка
съгласно приложения към документацията за участие проект на договор.
4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения
срок от Възложителя.
Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата,
представляващи неразделна част от нея.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО: „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”
ОТ:.............................................................................
(наименование на участника)
ЕИК: ..................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: "Текуща доставка на
дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на
“МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД"
Доставката на дърва за огрев ще бъде извършвана регулярно от датата на
подписване на договора до края на отоплителния сезон, както следва:
- след направена конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от
неговите нужди, ориентировъчно по 15 (петнадесет) куб. м седмично.
- 350 (триста и петдесет) куб. м. в края на отоплителния сезон при изрично заявяване от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Доставката ще включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев”
ЕООД.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договор.
При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената
поръчка, ние се ангажираме да изпълним, произтичащите от това ангажименти в
сроковете, заложени в документацията за участие и в проекта на договор.
Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост
коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание документацията за участие и проекта
на договор.
Настоящото техническо предложение е валидно за период от 60 (шестдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за
нас.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата ..............................................................................................., (трите имена)
ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ................................ от
..................., в качеството си на .......................................(длъжност) , на ....................................
(наименование на участника), с ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление
..................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на дърва за огрев от широколистна дървесина за
отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД", с
настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4. е налице неравнопоставеност в
случаите по чл. 44, ал. 5;
4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
5. Не е установено, че:
а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че
при изпълнение на договор за обществена поръчка съм нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
7. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 4
Д ЕКЛАРАЦИЯ
за ползване/неползване на подизпълнители
Долуподписаният/ата
...............................................................................................,
(трите имена) ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на
................................ от ..................., в качеството си на .......................................(длъжност) ,
на .................................... (наименование на участника), с ЕИК ......................., със седалище
и адрес на управление ..................................................................................................... –
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на
дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на
“МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД", с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
при изпълнението на обществената поръчка с горепосоченият предмет
представляваното от мен ....................................................................................................
(посочете юридическото или физическото лице, която представлявате)

ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители.
(ненужното се зачертава)

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 5
Д ЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договора
Долуподписаният/ата
...............................................................................................,
(трите имена) ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на
................................ от ..................., в качеството си на .......................................(длъжност) ,
на .................................... (наименование на участника), с ЕИК ......................., със седалище
и адрес на управление ..................................................................................................... –
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на
дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на
“МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД", с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Представляваното от мен .......................................................................,
(посочете юридическото или физическото лице, която представлявате)
приема изцяло и напълно условията в проекта на договор.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 6

ДО
„МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”
ЦЕНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на дърва за огрев
от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р
Ангел Пешев” ЕООД"
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/ наименованието на участника/
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
Страна, код, град, община
Квартал, бул./ ул., №,
Телефон, факс,
E-mail адрес:
Единен идентификационен код (ЕИК)
Ид. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
Град, клон, офис
Титуляр на сметката
Банкова сметка (IBAN)
Банков код (BIC)
Данни
за
подателя
/законния
представител/ пълномощника:
Трите имена
Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
Длъжност
Телефон / факс / e-mail адрес:
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща доставка на
дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на
“МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД"
Предлагаме крайна цена за един кубичен метър дърва в размер на ………….…
(……….….......................... ........................................) лева без ДДС.
Декларирам, че предложената цена включва всички разходи до склада на Възложителя.
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Предложената цена включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р
Ангел Пешев” ЕООД.
Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с
условията от документацията по процедурата.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим гаранцията за изпълнение на договора в размер на 500,00
/петстотин/ лева, със срок на валидност срока за изпълнение на договора.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 60 (шестдесет) календарни
дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна/ за обществената поръчка.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето и печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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Приложение № 7
ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р
Днес ........2018г., в гр. Тетевен, между:
1. “Многопрофилна болница за активно лечение – Тетевен-д-р Ангел Пешев” ЕООД, вписано
в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 110502867, със седалище и адрес на
управление гр.Тетевен, ул.”Б. Благоев” № 62, представлявано от Д-р Невелина Ганева – Управител,
наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и
2........................................................................................, вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК ...................................., със седалище и адрес на управление
.............................................................................................,
представлявано
от
..................................................................... , наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга
страна
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да
извършва срещу заплащане текуща доставка на дърва за огрев от широколистна дървесина за
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Чл.2 Доставката се извършва регулярно, както следва:
- след сключване на настоящия договор – след направена конкретна заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от неговите нужди, ориентировъчно по 15 (петнадесет) куб. м
седмично. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупува изцяло прогнозното седмично количество.
- 350 (триста и петдесет) куб. м. в края на отоплителния сезон при изрично заявяване от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на
действие до края на отоплителен сезон 2019 год.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. Цената на един куб.м дърва за огрев от широколистна дървесина се определя на
............................ (Словом.................................) лева с включен ДДС и всички разходи до склада на
болницата, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор. В
цената се включва и разтоварване на стоките в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените стоки в срок от 30 (Тридесет) дни след
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN ..........................................................................,
BIC....................................
при банка .................................................................... - клон “................................”,
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоките, предмет на този договор.
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Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице, има право при получаването на
всяка конкретна доставка да прегледа стоката в течение на времето, необходимо според
обстоятелствата.
Чл.8. Ако при изпълнение на правото си по чл.7 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
оправомощено от него лице, констатира, че доставката или част от нея не отговаря на изискванията
за количество и качество, той съставя протокол и може да откаже нейното приемане, да върне
незабавно същата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като откаже и нейното плащане до изпълнение
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.15 от този договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща дължимата сума по всяка доставка
съгласно условията на този договор.
Чл.10. В срока на изпълнение на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от
него лице, е длъжен да подава заявки за конкретни количества според потребностите му, в която се
посочва срокът и времето на изпълнение на доставката.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставяните стоки, предмет на
този договор, в размер, по начин и в сроковете, определени в този договор и приложенията към
него.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извършва дейността, предмет на този договор с
грижата на добър търговец.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всяка конкретна доставка в уговорения
срок като не може да се позовава на липсата на стоките, упоменати в заявената доставка.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоки, отговарящи на изискванията и
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълно съответствие с подадената оферта.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при условията на чл.8 – в случай на доставка на
некачествени стоки, незабавно след уведомяването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да замени
некачествените стоки с качествени. Всички разходи по замяната на стоките са изцяло и напълно за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка
направена доставка.
VІ. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл.17. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 500,00 (петстотин) лева.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася същата като парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
представя при подписването на този договор банков документ за внасянето й.
Чл.18. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
като обезщетение за вредите от неизпълнението му. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение
и за по-големи вреди, независимо от дадената гаранция.
Чл.19. При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите на чл.28, т.3,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за
изпълнение на договора и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните,
който е отнесен за решаване пред компетентния съгласно този договор съд.
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от гаранцията за изпълнение дължимото
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обезщетението за вредите и размера на неустойките,
дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Това задържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси
обезщетение за причинените вреди в действителния им размер по общия ред.
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Чл.21. След изтичане на срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за
изпълнение на договора, намалена с евентуалните суми по чл.23 и чл.24 от този договор, без да
дължи лихви в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане срока на договора.
VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.22. При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за
забава в размер на 5 (пет) % за всеки ден на забавата, изчислена върху стойността на забавената
заявка, но не повече от 20 (двадесет) %.
Чл.23. В случай на неточно изпълнение в количиствено или качествено отношение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за неточно изпълнение в размер на 5 (пет)
%, изчислена върху стойността на некачествените и/или недоставени стоки.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа неустойките от дадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение, за което го уведомява писмено.
Чл.25. Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните
задължения по този договор.
Чл.26. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни заявената доставка в уговореното време и
интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от доставката е вече отпаднал, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи заплащане
на конкретната доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ откаже да изпълни доставка, съгласно условията на
този договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си набави необходимите стоки на по-висока цена,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане на разликата между договорената съгласно
условията на този договор цена и цената на извършената доставка в срок от 3 (три) работни дни
след представяне на копие от фактура.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.28. Договорът се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. По взаимно писмено съгласие на страните;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно, с писмено уведомление, да развали този договор в
случай, че:
а/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи две последователни доставки с отклонения в качеството или
количеството на стоките или не спази срокът и времето на изпълнение на доставката;
б/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълнява задълженията си по този договор;
в/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в хода на действие на този договор, прекрати своето съществуване,
бъде обявен в неплатежоспособност или в несъстоятелност съгласно условията на Търговския
закон.
Чл.29. В случай на разваляне на договора при условията на чл.28, т.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
задържа изцяло гаранцията за изпълнение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
неустойка за неизпълнение в размер на размера на гаранцията за изпълнение.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.30. Задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се смята за изпълнено при доставка и
разтоварване на стоките до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ транспортира стоките
на свои разноски и на свой риск до обекта.
Чл.31. Собствеността върху стоките преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
при приемането на същите в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.32. Срокът и времето на изпълнение на доставката са срокът и времето, посочени в
конкретната заявка.
Чл.33. Мястото на изпълнение на доставката е складът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.34. Стоките, доставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всяка отделна доставка, следва да са
придружени със сертификат за качество или произход. Непредставянето на такъв сертификат се
счита за неизпълнение на отделната заявка.
Чл.35. При всяка отделна доставка страните подписват приемо-предавателен протокол или
стокова разписка.
Чл.36. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано
до страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в
писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или
куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по - долу или на нейния електронен
адрес.
Чл.37. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се смятат за валидни и
не се нуждаят от потвърждение, ако са изпратени писмено по пощата с обратна разписка, на
следните адреси:
- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 5700 Тетевен, ул. „Димитър Благоев” № 62, тел./факс 0678/522-41,
e-mail – mbal_teteven@abv.bg, лице за контакт Драгомир Димитров – 0678/ 522-41.
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – .....................................................................................................
Чл.38. Всички спорове между страните, възникнали в хода на изпълнение на настоящия
договор се решават чрез писмено споразумение, между тях което става неразделна част от
договора. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на
Българската търговско – промишлена палата по реда на бързото производство.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

....................................

....................................

/Д-р Н. Ганева/

/.................................../
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