Проект!

ДОГОВОР

за доставка на хранителни продукти
Днес ___.___.2015 г. в гр. Монтана между:
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ с Булстат 0003208720317 и с адрес: гр.
Монтана, ул. „Александър Батенберг” № 38, ет. 2 и с ФИЛИАЛ с. Смоляновци, представляван от Екатерина Йосифова Иванова - директор, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и
_____________________________________, със седалище и адрес на управление:
гр.____________________, ул. „______________________” №___, ЕИК__________________,
представлявано от ______________________________________________ - на длъжност
_________________, от друга страна, наричана за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставка на хранителни продукти за нуждите на
Домашен социален патронаж гр. Монтана с филиал с. Смоляновци по видове и цени, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия договор, в количества, съгласно
заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставените хранителни продукти следва да отговарят на
изискванията на БДС за съответния вид стока, което се удостоверява със сертификат за качество, експертен лист, удостоверения и срокове на годност.
(2) За осъществяване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя хранителни продукти по цена, чиято максимална стойност е определена в предоставената от него оферта и
е одобрена от комисията по оценяване на предложенията.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставката по определената с офертата стойност, в която са включени транспортните разходи по доставянето и ДДС.
Чл. 3. (1) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на
договора без нормативно основание, с изключение при приложението на чл. 43, ал. 2 от
ЗОП.
(2) Доставната цена ще може да бъде актуализирана на всяко шестмесечие за всички
хранителни продукти, като се запазва процентното съотношение между предложената цена
от определения участник за изпълнител на поръчката и осреднената за страната цена на
едро за отделните продукти, обявена в периодичния бюлетин на „САПИ” ООД към момента на разглеждане на офертите. Полученото процентно съотношение между двете цени ще
се запазва постоянно при последващи промени през времето на изпълнение на поръчката.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши доставка на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества до 1 (един) ден след писмено подаване на заявката.
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ползва услугите на подизпълнителите при осъществяване на доставките.
(2) Всички допълнителни разноски по повод осъществяването на доставката са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставката в рамките на посочения
в офертата срок от ___ (____________________) месеца.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на настоящия договор представя гаранция за изпълнение в размер на _______ (______________________________) лв., която се внася по
сметка BG40 IORT 8266 3301 7222 01, банков код IORTBGSF при "Инвестбанк" АД, клон
Монтана в полза на Община Монтана.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави 20 заявки за доставка в границите на един месец.
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Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на доставката в рамките на посочения в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок и начин.
(2) Заплащането на цената се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в Банка _____________________, IBAN: ________________________, BIC: ___________.
(3) След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли
законно при него.
ІV. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ.
Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предявява рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количество;
- качество;
- рекламациите се правят в момента на доставяне на стоката с протокол, съставен
от двете страни;
- в рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока, основанието за рекламацията;
- рекламираната стока се подменя в срок един час от момента на доставката.
V. НЕУСТОЙКИ.
Чл. 10. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения посочени в договора по отношение на качеството, количеството и срок, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от стойността на конкретната заявка.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора при неизпълнение на две доставки.
(2) Прекратяване на договора, поради забавяне на изпълнение е допустимо, когато са
две доставки, като забавянето за двете е до 4 дни.
VІІ. ОБЩИ ПРАВИЛА.
Чл. 12. За неуредени от този договор въпроси се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки и нормите на гражданското законодателство.
Чл. 13. Офертата към настоящия договор е неизменна част от него.
Чл. 14. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора и офертата
към него се уреждат чрез преговори между страните.
Чл. 15. (1)Настоящият договор се сключва със срок на действие 1 (една) година, считано от
___.___.2015 година.
(2) В случай че не е открита нова процедура по възлагане на обществената поръчка
със същия предмет или откритата процедура не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до сключване на нов договор.
Настоящият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра с еднаква правна
стойност: по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР:

(Ек. Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
______________:
(______________________)
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