Проект

ДОГОВ ОР
Днес, ……....….2014 г. в гр. Бургас, между :
1. "БУРГАСБУС" ЕООД, със седалище и адрес на управление в
гр.Бургас, ул."Индустриална" № 1, вписано в Агенцията по вписванията
към Министерство на правосъдието, ЕИК 812114464, представлявано от
инж. Петко Димитров Драгнев
Управител, наричано по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
от една страна, и
2.……………………………………………………………………
……………, представлявано от
……………………………………………………………………, вписано в
търговския регистър на …………., по ф.д №
…………/………………………………. Идентификационен номер по ДДС:
........................ , Булстат ………………..……………...., наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
И на основание:
1.
Решение на "БУРГАСБУС" ЕООД № 523/26.09.2014 г. за
провеждане на процедура по Глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка за: „Доставка на работно облекло за работещи в
„Бургасбус” ЕООД”
2.
Публична покана, публикувана в Портала за обществени
поръчки;
3.
Представен от комисията Протокол за разглеждане, оценяване
и класиране на офертите и утвърден от Управителя на "БУРГАСБУС"
ЕООД
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и да му прехвърля правото на собственост върху стоки, предмет на
обществена поръчка за: “ Доставка на работно облекло за работещи в
„Бургасбус” ЕООД”:
Мъжка риза с къс ръкав
Мъжка риза с дълъг ръкав
Дамска риза с дълъг ръкав
Дамска риза с къс ръкав
Дамски елек

603 бр. + 20 %
462 бр. + 20 %
490 бр. + 20 %
692 бр. + 20 %
234 бр. + 20 %

Мъжки пуловер
Работна куртка
Работен полугащеризон
Обикновен работен костюм

180 бр. + 20 %
43 бр. + 10 %
43 бр. + 10 %
46 бр. + 20 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не заяви цялото количество от даден/и
артикул/и.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоката, описана в
заявката, при уговорените условия и срокове.
Чл.3. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи стоката, ако
доставената стока не съответства на заявената по количество и /или на
техническите изисквания, уговорени между страните. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора.
/2/В случаите, когато след приемането на съответната доставка бъдат
констатирани отклонения и/или недостатъци на стоките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за несъответствията и последния е длъжен за
своя сметка да достави липсващите и/или да замени несъответстващите
стоки.
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :
1. Да осигури информация за заявената стока.
2. Да заплаща периодично договорената цена на стоката за
конкретната заявка.
3. Да прегледа стоката при получаването и ако последната има
недостатъци, да подпише приемо-предавателния протокол със забележка
(възражения), а ако има съществени недостатъци да я върне на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да определи лица, които се считат упълномощени да получават
заявената стока.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен :
1. Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър
търговец.
2. Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на
стоката, описана в заявката, и да му предаде същата при уговорените
условия и срокове.
3. Да доставя стоката в зависимост от конкретната заявка, до
складовата база на „Бургасбус” ЕООД”, гр. Бургас, ул.”Индустриална” №1
и да подпише приемо – предавателен протокол.
4. Да уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точната дата на
пристигане на съответната доставка.
5. Разноските по транспортирането на стоката са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество и
декларации за съответствие на доставената стока.

7. Да издаде фактура във връзка с извършената доставка. Във
фактурата да са описани доставеното количество работно облекло.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да замени
дефектните стоки с нови. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме
действия за отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от
уведомяването му. В същия срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени
доставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, които не съответстват на
изискванията по съответната заявка. В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ЕДНОСТРАННО ДА РАЗВАЛИ ДОГОВОРА.
Чл.7. Отстраняването на дефектите се извършва в производствената
база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разноските по транспортирането на стоката
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена за
извършената в съответствие с договорената в този договор доставка.
ІV. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ДОСТАВКА
Чл.9. Настоящият договор се сключва за срок до изчерпване на
количествата, считано от датата на подписването му.
Чл.10. Поръчката ще бъде изпълнявана на етапи /партиди/, след
направена заявка /в писмен вид/.
Чл.11. Доставката на стоката ще се извършва в ....................дневен
срок, считано от датата на приемане на заявката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12.При първо забавяне на доставката след посочения срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, съгласно чл.25 от
настоящия договор. При второ забавяне на доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право едностранно да развали договора.
V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.13. Единичната цена на работното облекло е съобразно ценовата
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
Чл.14. Цената за отделната доставка се посочва в издаваната от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
фактура ведно със заверено копие от приемо –
предавателния протокол и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30
/тридесет/дневен срок, след доставката и издадена фактура
Чл.15. Дължимата цена по конкретната заявка се заплаща от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път в .............................., по сметката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :..........................................................
Аванс не се допуска!
VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
Чл.16. Стоката се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена със Сертификат за качество и Декларация за
съответствие.
Чл.17. Приемането и предаването на работното облекло по отделната
доставка се извършва с изготвяне на двустранни приемо-предавателни
протоколи за всяка доставка.
Чл.18. Доставянето на стоката е на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рискът
от случайното погиване или повреждане на стоката преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който стоката му бъде предадена без

възражения в посоченото в чл.5, т.3. място и страните са подписали
Приемо-предавателен протокол.
VІІ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.19.Рекламации по качеството, количеството, скрити дефекти и др.
изисквания, заложени в документацията, на доставеното работно облекло,
се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или негов представител) в срок от 7
/седем/ работни дни след доставката.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени рекламираните
изделия с нови в срок до 15 календарни дни от получаване на
рекламацията.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. с изчерпване на количествата;
3. предсрочно по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
4. при три и повече рекламации, възлизащи на повече от 5% от
стойността на съответната доставка, за некачествено работно облекло,
специално облекло и обувки.
5. при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поеме гаранционен срок за
отделните артикули съгласно чл.7, т.8 от настоящия договор.
6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 (тридесет дневно
предизвестие).
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да РАЗВАЛИ договора в
съответствие с чл.3, чл.6 и чл.20.
Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора,
без предизвестие, при закъснение на доставката с до 2 /две/ седмици или
при системно закъснение на доставките.
Под “системно закъснение на доставките” се разбира закъснение с
повече от 5 работни дни и повече от 3 пъти в една календарна година.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена
поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му,
не е в състояние да изпълни своите задължения.
ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.25. За закъснение при изпълнение на задълженията си по
Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер на 0,1% (нула цяло
и един процента) от стойността на съответната доставка за всеки ден
забавяне, но не повече от 15% (петнадесет процента), като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума, покриваща
загуби, предизвикани от неизпълнение на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от гаранцията за изпълнение на договора.
Чл.26. Всяко закъснение на едната страна удължава срока за
изпълнение на следващите задължения на другата с период, равен на
закъснението.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка за всяко забавено
плащане, в размер 10% + основния лихвен процент на БНБ, към съответния
момент на забава на плащането на договореното възнаграждение.
Чл.28.Страните не носят отговорност по задълженията си в случай на
форсмажорни обстоятелства, влияещи на изпълнението на задълженията на
двете страни по Договора. В този случай сроковете за изпълнение ще бъдат
удължени равносилно на периода на въздействие на форсмажорните
обстоятелства.
Следните случаи ще бъдат считани за форсмажорни обстоятелства:
война, природни и стихийни бедствия, общи стачки, размирици,
граждански вълнения. Известието трябва да се потвърди от Търговската
палата на страната, в която е възникнало форсмажорното обстоятелство.
Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди сключване на договора
да предостави гаранция изпълнение в размер на 3 % (три процента) от
стойността на договора, или .................... лв. (................ лв.), която се
освобождава след последната доставка приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.30. Всички спорове ще се решават чрез преговори и при липса на
споразумение ще бъдат окончателно уреждани по съдебен ред в съда по
седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащото законодателство.
Чл.31. Всяко съобщение, изпратено на посочените в този договор
адреси и факсове се приема за връчено и поражда съответните правни
последици посочени в него.
Чл.32. Нищожност на една клауза в договора не води до нищожност
на целия договор.
Чл.33. В случай на прекратяване на договора всички задължения на
страните, възникнали по време на действие на договора остават валидни и
пораждат задължения за двете страни, съгласно условията на договора.
Банковите сметки на страните са както следва:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
разплащателна сметка
разплащателна сметка
IBAN BG69SOMB91301034381701
IBAN: ………………………
BIC: SOMBBGSF.
BIC:
“Общинска банка” АД
Банка: ….........……………
Клон:Бургас
Клон:.........……….…………
гр. Бургас
гр. ……………….
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра,
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„Бургасбус” ЕООД”
Управител: ...............................
(инж. Петко Драгнев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“………………….”
Управител: …………….
/………………………/
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