ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: “ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И
ОБОРУДВАНЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
В с.СТРЕЛЦИ, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р
Днес, ……………..2012 г., в гр.Брезово, между:
- ОБЩИНА БРЕЗОВО , представлявана от инж.Радньо Манолов - Кмет и
Ивана Белчева - гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
И
- ……………………………………………. със съдебна регистрация: Ф.д. №
………./………………г., с адрес на управление гр…………………………………,
ул……………………….. № ….. представлявано от …………………………………….,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание проведена
процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, се сключи
настоящия договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави
обзавеждането и оборудването, съгласно видовете и количества описани в Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на предложението, спечелило
конкурса за избор на изпълнител и клаузите на настоящия договор.
II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.
2.
Общата стойност на договорираните доставки включително и транспорта
на обзавеждането и оборудването до с.Стрелци, Община Брезово възлизат на
…………………………. лв./ …………………………………………../ без ДДС.

ІІІ.СРОК ПО ДОГОВОРА.
3. Срокът
календарни дни,
финансиране и
финансиране от
финансиране.

за изпълнение на доставките предмет на конкурса е –…….
съгласно предложението на Изпълнителя, при условия на осигурено
ритмично разплащане на доставките. При невъзможност за
страна на Възложителя, договорът е в сила до окончателното

4. Срокът започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.
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ІV.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
5.Разплащането на доставките
се извършва по предложената схема за
разплащане в размер съгласно предложението, а именно:
. ………………………………………………………………………..
6. .Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 400 /четиристотин/
лева, която гаранция се представя преди подписване на договора и се освобождава след
приключване предмета на договора без да се дължат лихви за периода.

V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.Да осигури средства за разплащане дължимите суми по т. 5.
8.Да организира приемането на доставеното обзавеждане и оборудване в ОУ
„Св.св.Кирил и Методий” в с.Стрелци, Община Брезово.

VІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.Да изпълни в срок и качествено възложените доставки.
10. При доставките да представи
доставеното обзавеждане и оборудване.

Приемо-предавателни

протоколи

11.Отговаря за качеството на металната част на изделията в
…………………. месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

за

срок

12.Когато в гаранционния срок се явят скрити недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата за установяване вида и размера им и сроковете за
отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. В
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани появилите се дефекти в двустранно
уточнения срок, то Възложителя, организира отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последния дължи разходите за отстраняването им в размер равен на
разходите, увеличени с 50%.

VІІ.САНКЦИИ.
13.Ако една от страните се откаже от изпълнението на договора неоснователно,
преди завършване на доставките, то тя дължи на другата неустойка в размер на 3% от
стойността на неизпълнения обем доставки, по цени към датата на прекратяването на
договора.
14. За непредаване на договорираното обзевеждане и оборудване в крайния срок
по т. III-3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.3% на ден, но не повече
от 5% от стойността на недоставеното оборудване и обзавеждане, както и доказаните
щети и пропуснати ползи до техния размер.
15. При забавяне плащането по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дължи санкции
в размер на законната лихва.
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16.Неустойките, санкциите, щетите и пропуснатите ползи по този договор се
установяват и дължат доброволно на база писмени споразумения, а при невъзможност
за това, се събират по общия исков ред.

VІІІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
17.За неуредени въпроси по този договор се ползват разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите и другите намиращи приложение нормативни актове.
18. Неразделна част от настоящия договор са конкурсните условия за избор на
изпълнител и предложението на спечелилия кандидат /ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - по два за
страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРЕЗОВО:
1.КМЕТ: ………………………..
/инж.РАДНЬО МАНОЛОВ/
2.Гл.счетоводител: …………….
/ Ив.БЕЛЧЕВА /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………….:
УПРАВИТЕЛ:

………………………………
/ ……………………………/
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