ПРОЕКТО - ДОГОВОР
Днес ....................2015 год. в гр. Търговище между:
„ОСЗ Търговище” ДПгр. Търговище, представляван от
директора
……………………………………………………………….
,
Булстат ……………..……………, наричан в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна и от друга .................................................................със седалище
и адрес на управление гр........................ Булстат .......................,
представляван от .....................................-................ ЕГН ............................ ,
наричан в ДОГОВОРА ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание гл.осма”а” от Закон
за обществени поръчки в проведената процедура чрез публична покана
се сключи настоящия договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извърши: доставка на препарати за растителна защита, по ед.цена ...............
без ДДС. Доставяните стоки
следва да отговарят на БДС или
еквивалентен .
ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
2.1.Срокът на настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца и започва
да тече от датата на сключването му.
ІІІ.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
3.1.Общата приблизителна стойност на настоящия договор за
доставка на .........................................................,описани в чл.1 от настоящия
договор е в размер на ...........лв. без ДДС.
3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща стойността на получените стоки в
срок от 60 дни от датата на получаването им по банков път.
Сметката
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
е
:............................................................................
...................................................................................................................
3.3.Договорът не може да се променя след подписването му.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в уговорения в чл.3.1. от
настоящия договор срок стойността на получената стока

4.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава стоката, предмет на
настоящия договор в ....................срок от датата на заявката.
4.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва заявката по следния
начин:.писмено или устно .
4.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да приеме предоставената му стока ,
ако същата съответствува на направената заявка по количество .
4.5.Рекламации за несъответствие в количествено отношение следва
да се извършват веднага, като се съставя протокол, подписан от
упълномощен представител на двете страни. В този случай
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно следва да достави стока, отговаряща по
количество на заявеното.
4.6.Рекламации за качество могат да се направят в срок от 5 дни от
датата на доставката на стоката, като се съставя протокол, за който веднага
се уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.В случай,че същия не приеме рекламацията,
компетентен да даде становище е специализирана организация, избрана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава в срока по чл.3.1 от
настоящия договор стойността на доставената от него стока.
5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя в срок от ..............от
направената заявка , заявеното количество стоки, отговарящи на БДС.
5.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката франко „ОСЗ
Търговище” ДП - гр. Търговище.............................................
VІ .ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
срок:

6.1.Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия

а/ по взаимно съгласие
б/ едностранно-от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със седемдневно писмено
предизвестие, отправено към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при системно неизпълнение
или забавено изпълнение на задълженията.
VІІ.ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
7.1.При забавяне на изпълнението на задълженията по този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % на ден от
стойността на конкретната доставка, но не повече от 10 % от стойността на
договора.

7.2.Договорът не може да се изменя след сключването му от никоя от
страните.
VІІІ.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
8.1.За всичко неупоменато по –горе се прилагат разпоредбите на ТЗ,
ЗЗД и действуващото в страната законодателство.
8.2.Всички спорове по договора се уреждат чрез споразумение,а
когато това се окаже невъзможно - по реда на ГПК.
Този договор е изготвен в два еднообразни екземпляра-по един за
всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................
/
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:....................
/
/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..................
/

