Проект

ДОГОВОР
за доставка
Днес, ……………2013 год., в гр.Брезово, между:
ОБЩИНА БРЕЗОВО, представлявана от инж.Радньо Манолов – Кмет на община и
Ивана Белчева – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………………………………………… с ЕИК ……………………,
с адрес на управление - гр…………………, ул……………………….. № …..
представлявано от ………………………………….…………………………..- управител
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
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
Чл.1. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставка на дизелово гориво за
отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2013/2014 год., в количествата и ред,
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/ За осъществяване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закупува и доставя на
място заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество дизелово гориво за отопление
(маркирано).
/3/ Общата стойност на договора е до 60 000 лева без ДДС.
II. СРОК
Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има сила
за срок до 30.04.2014 г..
III. ЦЕНА
Чл.3. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставката формирана съгласно
формулата:
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където:
Ц – крайна доставна цена на горивото без ДДС;
Л цена - официално обявената продажна цена на дизелово гориво за отопление
(маркирано) от „Лукойл – България” ЕООД в деня на доставката;
/2/ Всички допълнителни разноски по повод осъществяване на доставката са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. СРОК НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставката в 30
/тридесет/ дневен срок от извършването й, след представяне на необходимите
документи.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. Да извършва доставка на заявеното дизелово гориво за отопление (маркирано)
в посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество и ред в 3 /три/ дневен срок от заявяването
му.
2. Качеството на доставяното гориво да отговаря на БДС, доставките да се
придружават със сертификат за качество, протокол от взети проби от всяка цистерна
доставено гориво, отговарящи на БДС, справка за цената на дизелово гориво за
отопление (маркирано) на „Лукойл – България” ЕООД в деня на доставката и фактура,
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на цената на
доставката.
3. Да изпълни качествено и в срок доставката.
4. Да предоставя възможност за контрол.
5. Да оформя и представя за подпис разплащателните документи съгласно
изискванията за окомплектовка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. Преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на
договора в размер на 1 200 лева, депозирана при Възложителя чрез:
а) вноска в брой в касата на Община Брезово;
б) превод по банкова сметка на Община Брезово
IBAN: BG27STSA93003301155693;
BIC: STSABGSF,
Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получава договорените суми при точно и
качествено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, съгласно сроковете
и условията от същия.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :
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1. В тридневен срок след подписване на договора писмено да съобщи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрола на
доставката.
2. Да заплати цената на доставката в 30 /тридесет/ дневен срок от получаването
й.
3. Да заплаща цената на доставката по банков път по сметката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ………………………сметка № …………………………
4. Да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранцията за изпълнение на поръчката в
10 /десет/ дневен срок след изтичане срока на договора.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да контролира качеството на доставките;
2. Да изисква и получава пълна информация за доставеното гориво;
3. Да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката до изтичане срока на
договора.
4. Да удържи от размера на гаранцията неустойките по чл.9 и чл.10.
VII. НЕУСТОЙКИ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на
доставката за всеки ден закъснение от срока по чл.5, т.1.
Чл.10. При прекратяване на договора на основание съгласно чл.11,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на договора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора поради неизпълнение
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както следва:
1. При неизпълнение в срок на повече от две доставки.
2. Поради забава с над 3 /три/ дни на две или повече доставки.
Чл.12. Договорът може да бъде прекратен и в случаите:
1. По взаимно съгласие на страните;
2. С едномесечно писмено предизвестие от едната от страните по договора до
другата за прекратяване на договора с посочване на мотивите за това.

ІX. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл.13. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията
си от договора без съгласието на другата страна, изразено в писмен вид.
Чл.14. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Чл.15. Предложението на Изпълнителя е неизменна част към този договор.
Чл.16. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора и
приложението към него се уреждат чрез преговори между страните или по съдебен ред.
Настоящият договор бе съставен в два еднообразни екзепмляра – по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Д О Г О В А Р Я Щ И СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО:

УПРАВИТЕЛ НА ....................

.........................................
/инж.Радньо Манолов/

...............................................
/ .............................../

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ........................
/Ив. Белчева/
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