РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

ДОГОВОР
№ 12-ФС01-0157/27.11.2018г.

Днес, 27.11.2018г., в град Монтана, на основание чл. 112 от ЗОП и Решение №
12-РД04-937/27.11.2018г. на директора на РДСП Монтана - упълномощено лице по
смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ съгласно Пълномощно
№ РД05-0569/31.10.2018г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане, се сключи настоящият договор между:
1. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – Монтана, БУЛСТАТ:1210150560226, със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана пл. „Жеравица“ №.1 представлявана от Георги *****
********* - директор на РДСП Монтана, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1
от ЗОП съгласно Пълномощно № РД05-0569/31.10.2018г., наричана по-нататък в
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „ЙОНИМОНТ” ООД , вписано в търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията с ЕИК: 1111515611, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул.»Екзарх Йосиф» №5, тел. за контакт +35996307095, представлявано от Галина
*********, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.

1.

(1)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

възлага,

а

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

приема

срещу

възнаграждение да извърши доставка на горива за отопление /черни въглища и/или
букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на
територията

на

област

Монтана

за

отоплителен

сезон

2018/2019г.

съгласно

техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение за
изпълнение на поръчката - неразделна част от настоящия договор.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката на горива за отопление /черни
въглища и/или букови дърва и/или газьол/ на посочените адреси за доставка -

еднократно или периодично – в съответствие с условията, количеството и в сроковете,
индивидуализирани в техническата спецификация на възложителя.
Чл. 2. В рамките на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя
всички индивидуализирани в техническата спецификация и техническото предложение
горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/, в посочените
количества, като ги окомплектова с всички необходими документи, удостоверяващи
техните произход, количество и качество.
Чл. 3. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява
обстоятелството, че същият отговаря на всички нормативноустановени изисквания за
търговия

със

съответния

вид

горива

за

отопление

и

гарантира

произхода

на

доставяните от него горива за отопление, както и това, че същите ще бъдат най-малко
от средно качество.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е
със срок на действие до 31.12.2018г.
(2)

Доставката

на

горивата

за

отопление

се

извършва

еднократно

или

периодично - в съответствие с посочения в техническата спецификация на възложителя
начин и краен срок на доставка.
(3)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

се

задължава

да

индивидуализираните в настоящия договор количества

извърши

доставка

на

горива за отопление до

посочените в техническата спецификация адреси за доставка.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на целия предмет по чл. 1 на настоящия
договор, включващ доставка на цялото количество от всички видове горива за
отопление,

индивидуализирани

в

техническа

спецификация

за

нуждите

на

териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен
сезон 2018/2019г., е 6937,50 лева без ДДС /Шест хиляди деветстотин тридесет и седем
лева и 50 ст./, съответно до 8325,00 лева /Осем хиляди триста двадесет и пет лева и 00
ст./ с включен ДДС.
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(2) Плащането ще се извършва централизирано, до 20 /двадесет/ дни след
представяне на фактурата и прилежащите към нея документи, удостоверяващи
реалното извършване на съответните доставки /с посочване на вида, количеството,
качеството и местодоставянето на съответните горива/, чрез банков превод по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN:

BG59UNCR70001522969527

BIC:

UNCRBGSF

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставките по чл. 1 от
договора

в

срока,

дефиниран

в

техническата

спецификация

и

техническото

предложение – неразделна част от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши внимателен преглед при приемане
на изпълнението, като същият има право при установяване на явни или скрити
недостатъци, да направи възражение в 5 /пет/ дневен срок от констатирането им.
(3) За предаването и приемането на изпълнението по този договор, както и за
констатирани недостатъци, се съставят приемо-предавателни протоколи, които се
подписват от упълномощени представители на страните.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаща договорената цена в размера, по
начина и в сроковете, определени в Раздел ІІІ на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.

7.

(1)

индивидуализираните

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
в

техническата

е

длъжен

спецификация

да

извърши
горива

за

доставка
отопление

на
в

съответствие с клаузите на настоящия договор.
(2)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

е

длъжен

при

установяване

на

явни

или

скрити

недостатъци в подлежащите на доставка стоки, да отстрани същите за своя сметка в 10дневен срок от получаването на възражението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки един
момент за етапа на изпълнение на договора, относно дейностите, качеството или
възникналите трудности.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставките при най-висок стандарт
на професионално и етично поведение и да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва поверителността на информацията и
документите, станали му известни при и/или по повод изпълнение на договора.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
обстоятелства, които биха накърнили неговата независимост при изпълнение предмета
на договора.
(7)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура/-и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

пълната стойност на извършените доставки, както и останалите удостоверителни и
отчетни документи, които следва да се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.
(8) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него, включително и за гарантиране на качеството
на извършените доставки, предмет на договора в размер на 3% от стойността на
договора без ДДС.
(9) Гаранцията по ал. 8 от настоящия договор се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в една от нормативно допустимите форми по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: под формата на парична сума, банкова гаранция или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като
документът за гаранцията се представя при сключването на договора. В случай, че
същата е под формата на парична сума, същата следва да бъде внесена по посочената
по-долу сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-късно в деня на подписване на договора:
Банка: Българска Народна Банка - ЦУ, „Княз Александър Батенберг” 1
Банков код (BIC): BNBGBGSD
Банкова сметка (IBAN): BG29 BNBG 9661 3300 1342 01
(10) Гаранцията по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП може да се предостави от
името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Банковата гаранция за
изпълнение трябва да бъде безусловна и неотменима, открита със срок на валидност не
по-малко от 30 дни след срока на договора.
(11)

Гаранцията

за

изпълнение

на

договора,

ако

не

е

използвана

за

удовлетворяване на претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождава в срок до 30
(тридесет) дни след окончателното приключване на изпълнението по договора,
удостоверено с протокол за приемане и фактура/и за извършено плащане на цената по
договора.
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(12) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в
процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд, както и в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне
изпълнение на конкретния договор или договорът бъде развален по негова вина.
Задържането

на

гаранция,

респ.

усвояването

й,

не

изчерпва

правата

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение по общия ред.

VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 8. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора, и когато не
са

налице

обективни

причини

за

неизпълнението,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

дължи

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет десета) % от цената на
неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет) % от
цената на неизпълнената част от договора.
Чл.

9.

При

неспазване

на

сроковете

и

при

виновно

неизпълнение

на

задълженията си по договора или при неточно изпълнение, представляващо съществено
отклонение

от

изискванията

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

дължи

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети) от цената на
неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет) % от
цената на неизпълнената част.
Чл. 10. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора или при
прекратяването му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема
съответните действия съгласно действащото българско законодателство.
Чл. 11. Изплащането на неустойки при горните условия не лишава изправната
страна по договора от възможността да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи
в пълен размер.

VIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 12. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение
на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства.
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(2) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на този договор са непредвидени
или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на
договора, в това число, но не само, терористични актове, стихийни бедствия, аварии,
политическа нестабилност, крах на банковата система и други подобни.
Чл. 13. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора
е била в забава, тя не може да се позовава на форсмажорно обстоятелство.
Чл. 14. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради
форсмажорни обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в
какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението
на договора.
(2) При неуведомяване се дължи неустойка за настъпилите от това вреди.
Чл.15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 16. Ако непреодолимата сила трае толкова, че едната страна вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора.

VІII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Страните по договора за определяне на изпълнител по реда на чл. 112
от ЗОП не могат да го изменят, освен при хипотезите на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 18. (1) Договорът се прекратява с изпълнение на неговия предмет, с
изтичане на срока, за който същият е сключен, ако в резултат на обективни
обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да
изпълни своите задължения, както и в хипотезите по чл. 118 от ЗОП.
(2) Всяка страна има право да развали едностранно договора, ако насрещната
страна виновно и системно не изпълнява свое задължение по договора. Развалянето се
извършва чрез писмено уведомление от изправната страна, отправено до неизправната.
(3) При безвиновните основания за прекратяване на настоящия договор
страните не си дължат обезщетения и неустойки.

IX. СЪОБЩЕНИЯ
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Чл. 19. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 20. Конфиденциална е всяка информация, получена при и/или по повод
изпълнението на този договор.
Чл. 21. Страните по този договор нямат право, без предварително писмено
съгласие на другата страна, да разкриват по какъвто и да е начин и под каквато и да е
форма клаузи от договора и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на
когото и да е, освен пред свои служители и в случаите, когато това се изисква от
нормативен акт.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.
Чл. 23. (1) Споровете по изпълнението на договора се решават чрез преговори
със споразумение. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се
превръщат в неразделна част от договора.
(2) В случай на непостигане на договореност по предходната алинея, всички
спорове, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение

или

прекратяване,

ще

бъдат

разрeшавани

съгласно

действащото

българско законодателство от компетентния съд по реда на ГПК.
Неразделна част от договора са: Всички документи в процедурата по възлагане
на обществената поръчка, открита с Решение № 12-РД04-085913.11.2018г. /техническа
спесификация, техническо и ценово предложение на изпълнителя, както и протокол от
26.11.2018г./

Договорът се състои от 8 /осем/ страници и е съставен и подписан в четири
еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

........................../П/.............................

.........................../П/............................

/П и */ на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във вр. с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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