ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО
Проект
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...............................................................................................................

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: „Доставка на автовишка втора употреба за

нуждите на община Брезово”

ДОГОВОР
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
/за юридическо лице/
.
- …………………………………………… с ЕИК ……………………………...,
с адрес на управление - гр…………………………………, ул……………………….. №
….. представлявано от ………………………………….…………………………..управител
/за физическо лице/
……………………………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия/
притежаващ л.карта № ……………………/ ……………………г. издадена от МВР гр.
…………………………….., с адрес гр……………………………………………….,
ул……………………………………………………….. № ……………………………..,
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
1.
Страните се договарят да се извърши доставка на един автомобилавтовишка втора употреба с изолиращ кош за нуждите на община Брезово, както
следва:
- марка ...................……………………….. със следните данни и особености:
- произведен ……………………………………..…………./да е произведен не
по-рано от 2000 г.;
- работна височина .................................м. /не по малка от 12 м./
-товароподемност на изолиращия кош .............................кг. / не по малко от
200 кг./
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- тип двигател - дизелов;

ІІ. ЦЕНА
2.Страните договарят крайна доставната цена с включен ДДС на
гореописаният автомобил - .........................................лв.
/с цифри/
/.............................................................................................................................../
/с думи/

ІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
3.Изпълнителят предлага гаранционен срок ………….…….. месеца след датата
на доставката на регистрирана автовишка, а при нов внос – след датата на
регистрацията в КАТ.

ІV. СХЕМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ
4.
Възложителят
се
задължава
да
извърши
разплащане
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................../съгласно предложението
на изпълнителя/.

V. СРОК ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛА
5.Изпълнителят се задължава да достави договорираният автомобил-автовишка в
срок ...................................................................
/ съгласно предложението на изпълнителя/

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се
задължава
да
извършва
доставка
на
.............................................................................. в срока по т.5.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставката в срок
………............................................................ /съгласно предложението на изпълнителя/.

VІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :
8.1. Да заплати цената на доставката .........................................................../съгласно
предложението на Изпълнителя/.
8.2. Да заплати цената на доставката по банков път по сметката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка …………........................................................……………сметка
№ …………………………………………………………………….
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VІІІ.НЕУСТОЙКИ
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на
договорираната доставка.

ІХ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при забавяне на
доставката с повече от десет дни от договореният срок.

Х.ОБЩИ ПРАВИЛА
11. За неуредените от този договор въпроси се прилагат Закона за обществените
поръчки и нормите на гражданското законодателство.
12. Предложението на изпълнителят е неизменна част от този договор.
13. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора се
уреждат чрез преговори между страните или по съдебен ред.
14.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му .
Настоящият договор се изготви в четири идентични екземпляра – по два за
страните.

Д О Г О В А Р Я Щ И СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БРЕЗОВО:
1.КМЕТ: ………………………..
/инж.РАДНЬО МАНОЛОВ/
2.Гл.счетоводител: …………….
/ Ив.БЕЛЧЕВА /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………….:
………………..:

………………………………
/ ……………………………/
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