Д О Г О В О Р
за обществена поръчка
Днес, ……………………. 2016 г., в гр. Хасково, на основание чл. 194 от ЗОП, във
връзка с възлагането на поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за
избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет „Доставка на чакъл,
за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково, между:
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Хасково, ул. „Сакар” No 2, ЕИК 126004284, представлявано от
инж. Тодор Райчев Марков - Управител, наричано по-долу в договора за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
……………………………. със седалище и адрес на управление ……………………..,
ЕИК ……………….., представлявано от ……………………………………….,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи
настоящият договор при следните условия:
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши периодична
доставка на чакъл - фракция 0/40, в зависимост от потребностите на
Възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр.
Хасково, наричан за краткост стоката.
II.
ЦЕНА
2.
Цената на стоката е ……………. лв./тон (……………………. лева) без ДДС,
франко централен склад на Възложителя.
3.
Цената на стоката не подлежи на завишаване в рамките на изпълнение на
този договор.
4.
Общата стойност на договора е до 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева) без
ДДС.
III.
КОЛИЧЕСТВА
5.
Количествата за всяка заявка се определят от нуждите на Възложителя и
се посочват на Изпълнителя в официална заявка.
6.
Възложителят не се задължава с минимални количества по този Договор
и по отделните заявки.
IV.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
7.
Възложителят заплаща на Изпълнителя заявеното количество срещу
издадена фактура, за всяка изпълнена заявка, в срок до 30 (тридесет) дни от
датата на представяне на фактура.
8.
Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по
посочена от Изпълнителя банкова сметка.

V.
СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА
9.
Срокът на всяка доставка е ….. (……………………) работни дни, след
официална заявка от страна на Възложителя.
10.
Място на доставка: гр. Хасково, Източна индустриална зона, централен
склад.
VI.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
11.
Да доставя стоката предмет на настоящия договор със собствен транспорт
и за своя сметка до мястото по т. 10.
12.
Да представя сертификати за качество на чакъл (за всяка доставка), които
да отговарят на БДС.
13.
Да издава фактурите за плащания от страна на Възложителя в законните
срокове.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
14.
Да извършва плащанията към Изпълнителя съгласно условията на глава
IV.
15.
Възложителят се задължава да не извършва доставка на чакъл, от друг
освен от Изпълнителя по този договор, с изключение на случаите на лошо
изпълнение от страна на Изпълнителя.
VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
16.
При некачествени доставки, стоката да бъде заменяна в еднодневен срок
от датата на доставката, с такава, отговаряща на изискванията за качество
поставени от Възложителя.
17.
При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия
договор задължения, както и при неспазване на задължението по т. 16,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 10 % (десет
процента) от цената на договора.
18.
При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и
пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от
общо 10 % (десет процента) от цената на договора. Сумата се удържа от
Възложителя при изплащането и.
19.
Прилагането на горните санкции и неустойки не отменят правото на
Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и
пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република
България.
IX.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
20.
Настоящият договор влиза в сила от подписването му и се сключва за
срок от 1 (една) година.
21.
Договорът се прекратява:

по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
с изтичане на срока му;
с едномесечно писмено предизвестие от Възложителя;
едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.
22.
Възложителят може по всяко време до изтичане срока на този договор да
се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен
да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до
момента на отказа доставки, приети с товарителници.
23.
Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на задълженията си по
настоящия договор с повече от 10 /десет/ работни дни или не извършва
доставките по уговорения начин и е нужното качество, Възложителят може да
прекрати договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само
стойността на тези доставки, които са извършени качествено и могат да му
бъдат полезни, след приспадане на дължимите неустойки. За претърпените
вреди Възложителят може да претендира обезщетение.
24.
Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.
25.
При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор
от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора, без
предизвестие.
26.
За всички спорни неуредени въпроси с този договор ще се прилагат
разпоредбите на Гражданското законодателство на РБ.
27.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са
както следва:
27.1. За Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково,
ул. „Сакар” № 2;
27.2. За Изпълнителя: „……………….” ………. - гр. …………………………..
……….
28.
Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор
следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от
страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на
промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния
известен адрес.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ......................
/инж. Тодор Марков - Управител/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................
/………………………….…../

