ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес
.2018 г./
, две хиляди и осемнадесета година/ в гр. Априлци, се
сключи настоящият договор за доставка, между:
1. ОБЩИНА АПРИЛЦИ, със седалище и адрес на управление – град Априлци, ул.”Васил
Левски” № 109, идентификационен код БУЛСТАТ 000291627, представлявана от
Кмета й Д-р Младен Максимов Пелов, наричана по – долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. „
”
, ЕИК
със седалище:
, област
, община
,
гр.
5641, ул.”
” №
, представлявано от
в качеството на
Управител; наричано по – долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия
договор за следното
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Страните по настоящия договор се договарят за следното:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобилни горива (бензин А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация
Априлци през 2018 г.
Чл. 2. Количеството на доставените по настоящия договор стоки е в рамките на
нуждите на Община Априлци.
Чл. 3. Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС и Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила
от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78
от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.,
изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в
сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., което
се удостоверява със сертификат за произход и качество.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 12
/дванадесет/ месеца, считано от
.2018 г. до
.2019 г., или до сключването на
нов договор за възлагане обществена поръчка със същия предмет.
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави заявените стоки по цена с включен ДДС
франко посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, в размера посочен в ценовото му
предложение към офертата, която е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 6. Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър автомобилен бензин
А95Н, в размер на:
,
лева за литър бензин с ДДС. Търговска отстъпка от
продажната цена на всеки закупен литър дизелово гориво:
,
лева за литър
дизелово гориво. Търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър
автомобилен газ пропан - бутан:
,
лева за литър газ пропан – бутан.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. Цената на стоките е съгласно приложената оферта, която е неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 8. Цените на горивата подлежат на изменение, в зависимост от промяната на цените
на основния производител на горива за страната . При промяна на цените на
участника, цената се актуализира съобразно увеличението на базисната цена, като
предложената отстъпка се запазва.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:




Да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;
Да приема рекламации за явни недостатъци, направени към момента на приемане на
стоката;

Без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на
физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отговаря за евентуални спорове относно собствеността
върху стоката между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица след сключването на договора,
ако е уведомил предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.
Чл. 11. При извършване на доставката да се спазват всички правила за охрана на труда .
Да не застрашава екологичната чистота на общината.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоките, предмет на настоящия договор.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения.
 да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в
настоящия договор.
 да изпълни задължението си по получаването на стоката, когато те са
необходимо условие за изпълнението на настоящия договор.
 ако се докаже, че е действал недобросъвестно или небрежно и в резултат на
това стоката е погинала, повредена или договорът е изпълнен неточно, той ще
дължи уговорената цена или част от нея съобразно неговата вина.
 да внесе уговорената цена по сметката на ДОСТАВЧИКА при условията на
отсрочено плащане до 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на
фактурата.
Чл. 14. Собствеността и риска върху доставената стока преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в момента на приемането на стоката в собствения обект.
Чл. 15. Стоката ще се приема и предава от законния или упълномощен представител на
изпълнителя, а от страна на възложителя - МОЛ.
VI. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЩЕТЕНИЯ, ГАРАНЦИИ
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно или в уговорения срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъци на стоката , за които не е знаел или не е могъл да
узнае преди приемането и.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместването на стоката , връщане на
стоката или разваляне на договора, ако е действал добросъвестно и е изпълнил
задълженията си, посочени в договора и закона.
Чл. 18. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаването на дължимата стока ,
той дължи неустойка в размер на 0.15 % за всеки ден забава за първите 5 дни от
датата на падежа, а след този срок - 0.2 % на ден върху остатъка на сумата, но не
повече от 15% от стойността на дължимата стока.
Чл. 19. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се забави със заплащането на уговорената в
настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер 0.15 % за всеки ден забава за
първите 5 дни от датата на падежа, а след този срок - 0.2 % на ден върху остатъка на
сумата, но не повече от 15% от стойността на дължимата стока.
Чл. 20. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се забави с предаването на стоката, за повече от 5
дни, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. Развалянето има действие
от момента , в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получил уведомлението в писмена, телексна
или телефаксна форма.
Чл. 21. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.
Чл. 22. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 23. Споровете, възникнали при тълкуването или изпълнението на настоящия договор
ще се решават от страните по споразумение , а когато това се окаже невъзможно - по
реда на Гражданско - процесуалния кодекс.
Чл. 24. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
ЗОП и действащото в Република България законодателство.
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