ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ……….2015 г., в гр. гр.Своге, ул.”Ал.Стамболийски”№ 7 между:
ОБЩИНА СВОГЕ, с адрес: гр.Своге, ул.”Ал.Стамболийски”№ 7 с Булстат: 000776502,
представлявана от инж. Жоро Радоев Цветков - Кмет на Община Своге и Станислава Кънчева
Боянова - Директор на Дирекция-ФСД, и Гл.счетоводител на Община Своге
наричан по-

долу Възложител
и
„……………………” ……., със седалище и адрес на управление гр. …..,
ул.”…………….” №………, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с
ЕИК: …………, ИН по ЗДДС: ……….., тел.:……………, факс: ………….,
представлявано от …………………… - управител, наричано по-долу за краткост
Изпълнител,
На основание чл.101 е, във вр. с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане
да извършва доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите наОбщина
Своге , съгласно ценова оферта и техническа оферта, неразделна част от договора.
II.СРОК
Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца , считано от
датата на подписването му или до изчерпване на сумата до която е сключен, в срока на
договора.
(1) Срок за доставка на заявените материали – до 5 /пет/ работни дни след
писмена заявка от страна на Възложителя.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на договора не може да надхвърля 66 000 лв.
(шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.
(2) Стойността по ал.1 не е обвързваща за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и може да не бъде
достигната.
(3) При изпълнението на дейностите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно единичните цени,
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от
договора.
(4) Плащанията се извършват в български лева по банков път в срок до 15
/петнадесет/ дни след извършване на доставката и предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
оригинална фактура, и двустранно подписан протокол по чл. 4, ал. 1 от договора.
(5) Оферираните цени ще бъдат запазени за целия период на договора.

Изменения на цените се допуска само в посока намаление в интерес на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, /чл.43, ал.2, т.1, б.“г“ от ЗОП/.
(6) Банковите реквизити на Изпълнителя са посочени в представената фактура.
IV. ПРИЕМАНЕ
Чл. 4. (1) За приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност по чл. 1 се
изготвя и подписва двустранен протокол в два екземпляра, за всяка от страните.
(2) Приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност по чл. 1 ще се
извърши само ако отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както са описани в чл.
1 на договора.
(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в седемдневен
срок от откриването им, но не по-късно от 1 (един) месец от датата на подписване на
двустранните протоколи.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. има право при точно изпълнение на задълженията си по този договора, да
получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените условия;
2. има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
осъществяване на дейностите по чл. 1 от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни възложеното му по чл. 1 от този договор, с грижата на добрия
търговец, професионално, в срок, обем, точно, компетентно и качествено като се
ръководи от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да
доставя канцеларски материали и консумативи до адреса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със собствен транспорт и за собствена сметка;
3. да предоставя гаранции за доставените материали и осигурява възможност за
рекламации, ако продуктите не отговарят на описанието.
4. да се изпълняват цялостно заявките, като неизпълнения и замяна на артикули
се допуска само в краен случай и след съгласуване със звеното, отговарящо за
доставките.
5. да иска приемане на дейностите по ал. 1, чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице;
6. при пълно, точно и в уговорените срокове изпълнение, да получи от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената услуга, съгласно чл. 3 от
настоящия договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
1. има право да получи договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга в договорения
срок, пълно, точно, качествено и съгласно условията на настоящия договор;
2. има право да приеме договорената услуга с приемо-предавателен протокол;
3. има право да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно изпълнението
на предмета на договора във всеки един момент.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер и в срокове, посочени
в раздел ІІ и ІІІ от настоящия договор;
2. да приеме услугата по чл. 1 при условията на Раздел ІV от този договор.
VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на
0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността по договора.
(2) При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,5 %
за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността по договора.
(3) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез
писмено предизвестие в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши в сроковете, договорени между страните
дейностите, описани в чл. 1;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора.
ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 11. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора
ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.
Чл. 12. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 13. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за
Възложителя, един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор е:
1. Ценова оферта
2. Техническа оферта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

