
   
___________________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР №2 
   

Днес 01.10.2020 г. в гр. Ардино, на основание чл. 183  от ЗОП и Решение №699/26.08.2020 г. за 

определяне на нов изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на твърди горива за 

нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2020/2021 год.”, между:  ОБЩИНА АРДИНО, 

Кърджалийска област, представлявана от инж. ИЗЕТ ШАБАН -  кмет на общината  и Фатме 

Хаджисаид – главен счетоводител, от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга 

страна „ЗЕТА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Мост, общ. Кърджали, обл. 

Кърджали ЕИК: 131138790, представлявано от Юлиан Тодоров Димов, наричан за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, при следните условия: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави донбаски/пелети за 

нуждите на Община Ардино. 

(2) Приетите предложения (оферта) за участие в обществената поръчка са неразделна част от 

този договор. 

 

ІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

   Чл. 2. (1) Доставеното твърдо гориво се заплаща от Възложителя с платежно нареждане, срещу 

надлежно оформена фактура, при цена с включен ДДС за тон пелети – 420.00 лв. /четиристотин и 

двадесет лева/. 

   (2)  Цената включва и транспорт до крайното им предназначение в Община Ардино. 

   (3)  Цената е фиксирана и не  подлежи на корекция за периода на изпълнение  на договора. 

   (4)  До 60 дни от възникването на основанието за окончателно плащане, Възложителят 

представя платежно нареждане до обслужващата го банка за окончателно разплащане на доставката. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Срокът на действие на настоящия договор е до 31.05.2021 г.  

 

ІV. ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 4. Всички некачествени и лошокачествени доставки са за сметка на доставчика и не се 

заплащат от Възложителя. За тях се изготвя протокол подписан от двете страни. 

Чл. 5. Приемането на доставените стоки, предмет на настоящия договор се извършва от 

упълномощено от кмета на общината лице. 

  

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 6. Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три)  дни след подадена заявка да достави  

гориво за отопление за нуждите на Община Ардино. 

Чл. 7. Изпълнителят се задължава при доставка на гориво да представя сертификат за 

качество и други изискващи се документи. 

Чл. 8. Изпълнителят приема при закъснение повече от 3 дни, след подадена заявка да изплати 

4% обезщетение от цената на заявеното количество гориво. 

Чл. 9. В случай, че Изпълнителят в офертата си е обявил ползването на подизпълнител се 

задължава да сключи договор за подизпълнение, да информира Възложителя за сключеният договор и 

за плащанията по договорите за подизпълнение.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10.  Възложителят се задължава да заплати доставеното гориво в срок до 60  дни след 

получаване на фактурата. 

Чл. 12. Възложителят съвместно с Изпълнителя има право да извършва проверки за 

качеството и количеството на доставеното гориво. 



Чл. 13. Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент, в който 

доставката не отговаря на договорените условия и не дължи никакво обезщетение на Изпълнителя.  

 

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  

Чл. 14. Настоящия договор може да бъде прекратен: 

1.  С изтичането на срока за изпълнение. 

2.  По взаимно писмено съгласие на страните, изразено писмено; 

3. При   пълно   неизпълнение,   както   и      при   неточно   изпълнение   на   задълженията   на 

една   от   страните,   от   изправната   страна   с   3-дневно   писмено   предизвестие   до   неизправната 

страна; 

 4. Когато   са   настъпили   съществени   промени   във   финансирането   на   обществената 

поръчка,   предмет   на   договора,   извън   правомощията   на   Възложителя,   които   той   не   е 

могъл  да  предвиди   и  предотврати,   с   писмено  уведомление,   в   3   - дневен срок от настъпване на 

обстоятелствата; 

  5. Едностранно  след едноседмично писменно предизвестие отправено до другата страна. 

  6. Съгласно чл. 13 от настоящия договор Възложителят прекратява договора без 

предизвестие. 

Чл. 15. При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право. 

Чл. 16. При неизпълнение на задълженията по договора за срок повече от 10 дни, страните 

следва да се уточнят по продължаване на действието му или едностранното му прекратяване. 

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменeн при условията на ЗОП. 

Чл. 18. Възникнали спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, 

а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България. 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за 

Изпълнителя. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Оферта на Изпълнителя;   

 

 

Съгласувано с  юрисконсулт:_______п________ /Силвия Славейкова-Капсъзова/ 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА:             „ЗЕТА ГРУП” ЕООД 

_____п______/инж. ИЗЕТ ШАБАН/                ______п_____ /Юлиан Димов/ 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

_____п______/Фатме  Хаджисаид/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Република България, област Кърджали   
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 
e-mail:   ardino@abv.bg 
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