ДОГОВОР
№ 16/07.04.2020 година
Днес, 07.04.2020 год. в с.Цонево, на основание чл. 35, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и в изпълнение на Заповед № 127/ 18.03.2020 г. на
Директора на ТП ДГС ЦОНЕВО за определяне на изпълнител, се сключи настоящия
договор между:
1. ТП ДГС ЦОНЕВО, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна,
ул.Хр.Трендафилов №54 с Булстат /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано
от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/в качеството му на директор и /Заличено на
основание чл.59 от ЗЗЛД/– РСО – главен счетоводител,наричано за краткост по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. “Габи 2105”ЕООД, с адрес на управление /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/,
представлявано от /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, в качеството му на
управител, и наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
се сключи настоящия договор при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши
срещу възнаграждение, услугата: „Товарене, транспортиране до ТИР станция и
претоварване на дървесина за нуждите на ТП ДГС Цонево” на дървесина от
временен склад в териториалния обхват на ТП ДГС Цонево, както следва:

Обект №

2014

дървесен вид

Мярка

Твърди широколистни
/ гбр, кл, мжд/
Меки широколистни
/срлп/

Пр.куб.м

Сортименти

Технологична
дървесина
/средна, дребна и
дърва/

Прогнозно
количество

Максимална ед.цена за
пр.м. куб /без ДДС за
товарене,
транспортиране и
претоварване на
разстояние до ТИРстанция

Обща
прогнозна
стойност
лв. без ДДС

2500

12,00

30 000,00

(2) Възложителят има право, при наличието на обективни причини, свързани с
намаляване обема на търсенето и продажбите, временно, частично за определени дейности, или
изцяло да спре действието на договора, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и
неустойки за нанесени вреди, като заплати само извършената реално от Изпълнителя дейност.
Чл.2.Приблизителна стойност на договора -30 000,00 лв./тридесет хиляди/ лв.
без ДДС.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предизвести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
договорения срок за извършване на товаренето.
Чл.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде товара в годно състояние за
товарене.
Чл.5.За извършената дейност по чл.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение платимо в срок до 30 (тридесет) дни след съставене
на Протокол за извършената работа по единична цена посочена в чл.1 от този договор.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съответното транспортно средство
в добра техническа изправност и с необходимото оборудване.
Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши товаренето максимално бързо,
както и да пази транспортните средства, които товари.
Чл.8./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при повреждането на транспортните
средства, при нанесена щета, при закъснение с натоварването, при недотоварване,
претоварване и натоварване на превозното средство в разрез с установените технически
изисквания.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност изцяло за безопасните и
здравословни условия на труд и при възникването на трудови злополуки, при или по
повод дейността, коята осъществява.
ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение съгласно договореното в
чл.1. Плащането се извършва след оформен протокол за извършената работа и
издаването на фактура в едномесечен срок по банков път.
V.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10.Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на договора в размер на
5% от цената по договора -1 500,00 без ДДС по набирателна банкова сметка на ТП ДГС
„Цонево” при – IBAN: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ преди подписване на
настоящия договор.
Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните
задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената
работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, като при неспазване на
посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден
просрочие
При прекратяване на договора в случаите на чл.12,13,14 и 15 от този договор
гаранцията за изпълнение не се връща.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. след цялостно извършване на дейностите предмет на договора;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при
неизпълнение от другата страна;
(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7дневно писмено предизвестие до другата страна.
VІІ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Възложителят прекратява договора с едностранно писмено волеизявление в
следните случаи:
Чл.12. Когато по време на действието на договора, в резултат на настъпила
промяна в обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не
отговаря на някое от изискванията на възложителя;
Чл.13. Когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във
връзка с възлагането на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно
съдържание;
Чл.14. Когато са установени от възложителя в процеса на изпълнение на
договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични
и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива,
допуснати от подизпълнителя.
Чл.15. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на
изискванията на чл. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии –държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти.
VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ
Чл.16. За виновно неизпълнение или лошо изпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, внесената от него гаранция остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
неустойка по неизпълнението на договора. Горното не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от
него вреди.
Чл.17. В случаите посочени в гл.VІІ от настоящия договор, внесената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща, а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща, а остава в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в случаите, когато след изтичане на срока на договора, по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са останали неосъществени мероприятия по изпълнението на
услугата.
Чл.18. В случаите посочени в гл.VІ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената от него гаранция без да дължи лихви по същия.
Чл.19 (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от
общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен
срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по
договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % на
ден от стойността на неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 25
% от тази стойност
(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 25 % от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.
ІХ.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.19.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с изискванията на
инструкцията за ползване на дървесината от ДГС и с действащите нормативни
документи по безопасността на труда и охраната в държавните горски стопанства и
носи отговорност в случаи на злополука с него или наети от него работници по време
на изпълнение на услугата.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци
такси и осигурителни вноски, както и вноските на наетите от него работници.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл.21. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор
ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при
отправянето им по факс и електронна поща.
Чл.22. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на
трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори,
ПОЛУЧАТЕЛЯ и другите факти по изпълнението на договора.
Чл.23. Крайният срок за изпълнение на настоящия договор е 31.12.2020 г.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, от които два за
Възложителя и един за Изпълнителя и се подписа от тях както следва:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР:…/п/печат.........
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
РСО- Главен счетоводител:....../п/......
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ :
УПРАВИТЕЛ:...../п/печат..
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

