
Софийска вода

част от QveouA
СВ-22161 А З - 2018

До
г-жа Десислава Савова в качеството й на 
управител на ДМВ ЕООД

със седалище и адрес на управление:

гр.Русе, 7020, ул. Воден №14, вх.1, ет.2, ап.З;

адрес за кореспонденция:

гр.Мартен, 7058, местност „До селото", база 
ДМВ, обл.Русе
тел./ф акс 08117/2200, 08117/2204  

e-mail: trade@dm v.ba

Относно: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 
№7722/08.01.2018 г. между „Софийска вода" АД и „ДМВ" ЕООД 
(Договора) с предмет „Доставка на гориво за дизелови двигатели със 
съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от 
възобновяеми източници (първа обособена позиция)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВОВА,
С настоящето Ви уведомяваме, че на 21.11.2018г. заявихме доставка на 

дизелово гориво на основание сключения между нас Договор 
№ 7722/08.01.2018г.. Съгласно т.2.2 от Раздел А: „Предмет на договора", 
максималният срок на доставка е 48 часа от датата на поръчката.

Въпреки уговореното между нас, и към датата на изпращане на 
настоящото писмо, доставка на заявеното гориво не е извършена.

Във връзка с горното и на основание т.1.3, „Раздел В: Специфични 
условия на договора", налагаме на управляваното от Вас „ДМВ" ЕООД 
неустойка в размер на 943.80 (деветстотин четиридесет и три и 0.80 ) лева, 
представляваща 10% от стойността на поръчаната на 21.11.2018 г. стока, 
която е в размер на 5 500 литра.

В съответствие с т.1.5 от същия раздел, Ви каним в срок от 5 дни от 
получаване на настоящото уведомление, да заплатите дължимата неустойка 
по следната банкова сметка на „Софийска вода" АД: София, „Общинска 
банка", клон „Денкоглу", IBAN: BG07 SOMB 9130 1010 3079 02, BIC: 
SOMBBGSF, или същата ще бъде прихваната от насрещни дължими плащания 
към Вас.

Същевременно, Ви уведомяваме, че на основание чл.21.2 от Раздел Г: 
„Общи условия на договора", следва да поправите неизпълнението в 14- 
дневен срок от получаване на настоящото писмо, в противен случай, 
сключеният между нас договор ще се счита прекратен по BauW вина« В този 
случай, представената парична гаранция за изпълнение на договора^ размер 
на 22 000 лв., ще бъде усвоена в пълен размер, на оснор&ци/-х.И.дрт Раздел 
Г : „Общи условия на договора".

С уважение

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0800 121 21 
Бизнес парк София, Сграда 2А 
www.sofiyskavoda.bg

mailto:trade@dmv.ba
http://www.sofiyskavoda.bg

