ДОГОВОР № …

Проект!

Днес, ……..2019 год. в гр. Две могили във връзка с проведено възлагане на
обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на
оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, утвърден от Възложителя
протокол от работата на Комисия по разглеждане, оценка и класиране от 09.10.2018 г.
Се сключи настоящия договор между
1. ПГСС “К. А. Тимирязев”, гр. Две могили, ул. ”Чавдар войвода” №1
БУЛСТАТ 827233218, представлявана от Светлозар Милчев Донев – директор и Диана
Петрова Василева – главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна
и
2…………..- със седалище и адрес на управление ………………………..., ЕИК
………, представляван от ………………………, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
доставка на „Доставка на твърдо гориво (въглища) за нуждите на ПГСС „К. А.
Тимирязев” за отоплителен сезон зима 2019 г./ пролет 2020 г.”
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от
двете страни.
(2) Срокът за изпълнение е за отоплителния сезон зима 2019 г./пролет 2020 г.,
считано от момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка до
31.05.2018 г.
(3) Срокове на доставка:
1. До 30 октомври 2019 г- 50 т.
2. До 30 ноември 2019 г. – 50 т.
3. До 30 януари 2020 г. - 25 т.
4. До 30 март 2020 г. -25 т - при необходимост
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Максималната обща стойност на договора за доставка е ……..
лв..(………………………………………..лева)
без
ДДС
или
…..
лв.(…………………………………. лева) с вкл. ДДС
(2) ……. лв.(………………………………...лева) без ДДС или …….
лв.(………………………………… лева) с вкл. ДДС – стойност за упражняване на
„опция за допълнителни доставки”
(3) Единичната цена е …… лева (…………………. лева.) без ДДС или ……
лева(……………….. лева) с вкл. ДДС за доставка на въглища.
(4) Единичните цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са
крайни и следва да включват всички разходи за доставката до франко обекта на
Възложителя-мерене, теглене, транспортиране, товарене и разтоварване, всички
данъци, такси, както и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката.
(5) Единичните цени, посочени в ценовото предложение на изпълнителя не
подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира да усвои изцяло посочените количества и
не носи отговорност пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенции в случай, че обемът на
поръчката не бъде изпълнен изцяло

Чл.4 (1) Заплащането на доставените въглища ще се извършва по банков път в
лева по посочената от Изпълнителя банкова сметка до 30 (тридесет) календарни дни
след представяне на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен/ни протокол
/ли за извършената/ите доставка/и съгласно раздел VI от настоящия договор.
(2) Плащането ще се извършва в лева по следната банкова сметка на
Изпълнителя:
Банка: ……………....
BIC: …….............................
IBAN: …………………..................
Титуляр на сметката: ………...................
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок уговореното възнаграждение по реда и
при условията на Раздел ІІІ от настоящия договор;
2. да изпълни задълженията си по приемане на доставката, когато тя отговаря на
Техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор;
Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1 да получи своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката, предмет на
настоящия договор, съответстваща на Техническата спецификация и Техническо
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прекрати едностранно договора при виновно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. по всяко време да изисква и да получава информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор;
4. да откаже приемането на доставката, в случай че същата не отговаря на
изискванията в Техническата спецификация и да откаже заплащане на част или цялата
стойност, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно
договора.
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако има такива).
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска необходимото съдействие от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
изпълнение на доставките;
2. да получи уговореното възнаграждение в срок, по реда и условията на Раздел IІІ от
настоящия договор, след приемане на договорените доставки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предаде стоката съгласно условията, уговорени в настоящия договор заедно с
необходимите документи съпровождащи стоката, именно доставените въглища да бъдат
придружени с декларация за съответствието им с техническите изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. При предаване на въглищата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прегледа стоката.
3. при изпълнение на поръчката да спазва всички действащи технически и нормативни
изисквания, БДС и други;
4. Да замени доставените въглища, които не отговарят на предварително договорения
вид и/или има отклонения в качеството, с такива които да отговарят на предварително
договорения вид и качество, в предложения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на замяна в
рекламационното писмо, изцяло за своя сметка.
5. да осигурява доставката за своя сметка.
6. да издаде фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на извършената доставка.

7. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда по изпълнението на отделните доставки,
като предоставя възможност за контрол.
8. да сключи договор/и за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на
подизпълнител/и. В срок от 3 (три) дни от сключването на договор/и за подизпълнение да
изпрати оригинален екземпляр от договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. ПРИЕМАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 9. (1) Приемането на доставените въглища се извършва в базата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, който се изготвя в
2 (два) еднообразни екземпляра. В протокола се описва вида, качеството и количеството на
доставените въглища и тяхното съответствие с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва приемо-предавателния протокол само при условие, че всички
доставени въглища отговарят изцяло на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай че при подписването на приемо-предавателния протокол за приемане на
доставеното твърдо гориво, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че те не отговарят на
предварително договорения вид и/или има отклонения в качеството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
отказва от доставката.
Чл.10. (1) Рекламации относно количеството на доставените въглища, се прави в
момента на приемането им.
(2) Рекламации относно вида и качеството на доставеното твърдо гориво, се прави до 2
(два) работни дни от датата на доставката и приемо-предавателния протокол.
Чл. 11. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
Заключението на контролната организация е задължително за страните. Изпълнителят е
длъжен да замени за своя сметка рекламираната доставка с качествена за срока, посочен от
Възложителя в рекламационното писмо. Всички разходи по проверката са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІI. НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от посочения срок
в чл. 2 от настоящия договор, същият заплаща неустойка в размер на стойността на
забавената доставка.
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при извършено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и
точно изпълнение не плати възнаграждението в определени срокове, същият дължи
неустойка в размер на 0,2% от стойността на неплатеното възнаграждение за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от стойността му.
(3) При частично неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 5% от стойността на неизпълнената част.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
1. при изтичане срока на действието му;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в резултат
на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си по договора – с
едномесечно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до прекратяването на договора
доставки.

5.при невъзможност за изпълнение на правата и задълженията по договора, изразяваща
се в причина, която не може да се вмени във вина на нито една от страните по него.
6.с прекратяване на юридическото лице, страна по договора, без правоприемство;
7.когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка- предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
ІХ. ОПЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ
Чл.14. (1) Възложителят си запазва правото да възложи «опция за допълнителни
доставки» за въглища в размер на 25 тона. Под "опция за допълнителни доставки" следва да
се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да
реализира допълнителни количества доставки на въглища в срока на действие на договора
по настоящата обществена поръчка.
(2) „Опцията за допълнителни доставки“ се счита за възложена след изрична писмена
заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя, направена в срока на договора.
(3) Заявката по ал.2 съдържа писмено искане от Възложителя до Изпълнителя за
допълнително количество твърдо гориво, при спазване на условията в настоящия договор.
(4) Ако до изтичане на срока на договора Възложителят не възложи „опция за
допълнителни доставки“ се счита че същият няма да се възползва от правото за нейното
включване.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 15 Изменение на клаузите по настоящия договор могат да бъдат извършвани по
изключение само в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си в писмена форма.
(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес гр. Две могили, обл. Русе, ул. „Чавдар войвода“ № 1
факс………мобилен/стационарен телефон 0878121172/081412344……………………
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес ………………………..…факс……………мобилен
телефон/стационарен телефон………………………………………………….
(3) При промяна на адреса си за кореспонденция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай изпратената кореспонденция на
посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.
Чл.17. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора
пред съда.
За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………….
…………………
/……… /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..........
……….
/………/

