Д О Г О В О Р

№ 16

Днес 07.12.2018г., 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. „Антония 99“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
204681911, със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. „Ив. Вазов“ № 36А, представлявано
от Любен Филипов Лалев - Управител, действащ чрез пълномощника си Маруся Игнатова
Миленова, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 2535/07.11.2017 год. на нотариус Р.
Вутева, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 392 с район на действие РС Тетевен,
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 70,00
(седемдесет) лева без ДДС, с включени 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 BG44IORT481089059700,
BIC IORTBGSF
при банка „Инвестбанк“ АД – офис гр. Тетевен,
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.
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.
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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.
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.
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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 – 5700 Тетевен, ул. „Иван Вазов” № 36А, лице за контакт Маруся
Миленова – 0889517619.
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:

чл.
2 от ЗЗЛД
....................................
/Д-р Н. Ганева/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

чл. 2....................................
от ЗЗЛД
/.................................../
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