Приложение №9
ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р №
Днес, …………… 2015г. в гр. Варна, между:
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ
ЗАПАСИ”, гр. София, действаща чрез Териториална дирекция “Държавен
резерв”-Варна, представлявана от Огнян Николов Иванов – Директор, пълномощно
изх..№ 6500/17.11.2014г., наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………., наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
на основание чл. 101 е от Глава осма "а" от ЗОП се сключи настоящия договор за
следното:
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
транспортни услуги по превоз на лекарствени средства за нуждите на ТД "Държавен
резерв" - Варна.
Чл.2. Настоящият договор е за срок от една година, считано от датата на
неговото сключване.
Чл.3. Определена е цена ………. (………………………….) лева за 1 (един)
километър, без ДДС, с включени всички други разходи, възникнали по повод
изпълнение на предмета на поръчката
Цената на услугата включва единствено транспортните разходи на изпълнителя
от мястото на товарене до мястото на разтоварване /заплаща се само курса с товара/.
Чл.4. Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши по банков път
след представяне на надлежно оформена фактура и товарителница от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. Да превозва лекарствени средства на територията на Р България,
съобразно нуждите на ТД "Държавен резерв" - Варна в срока на договора, като спазва
температурен режим в диапазона 15-23°С и нормативно установените предписания за
превоз на товари.
Чл.6. При възлагане на транспортната услуга, от ТД "Държавен резерв" - Варна
се определят графика за изпълнение на поръчката, както и изискванията към
необходимото транспортно средство - вид, брой, мястото на изпълнение и др.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя маршрута за извършване на услугата по
възможно най-краткия път, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да укрепи и защити товара от атмосферни
влияния.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с валиден лиценз и застраховка
“Отговорност на превозвача.”
Чл.10. Да извършва превоза съобразно всички правила на безопасност и с оглед
запазване целостта и състоянието на товара.

Чл.11. Шофьорът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъде снабден с необходимите
документи, за принадлежността му /им/ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му бъде осигурен
достъп до складовете на базата.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази товара с грижата на добрия
превозвач от приемането до предаването му. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да превози товара в подходящото превозно средство при спазване на съответните
технически и санитарно-хигиенни изисквания за запазването му в количествено и
качествено отношение.
Чл.13. При предаването на товара ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и получателят съставят
констативен протокол, в който се описва състоянието на товара в момента на
получаването и се вписват направените от получателя възражения. Страните съставят
такъв протокол и в случай на погиване или на изгубване на товара.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от
сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.15. Да присъства по време на натоварване и разтоварване на стоката.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде товара в състояние и
опаковка, годни да издържат превоза.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
особеностите на товара, свързани с безопасността на превоза.
Чл.18.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.
ІV. ОТГОВОРНОСТИ
Чл.19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за пълното или частично изгубване,
погиване или повреждане на товара, както и за вредите, които се дължат на забава при
изпълнението на превоза.
(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада, ако вредите се дължат на
непреодолима сила.
Чл.20.(1) При пълна липса или погиване на товара, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 100% от стойността на товара по пазарни цени.
(2) При частична липса или повреждане на товара, неустойката се изчислява,
като от сумата по предходната алинея се приспадне стойността на товара след
увреждането.
(3) При подписването на договора се представиха следните документи,
необходими за неговото сключване съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а именно:
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата
на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 от ЗОП;
- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- документ за внесена гаранция за изпълнение съгласно разпоредбата на
раздел V от договора.
-

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.21.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 144.00
лв. /сто четиридесет и четири лева /, представляващи 4% от прогнозната стойност на
обществената поръчка, без ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както
и когато прекъсне или забави изпълнението си по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да
го лишава от правото да търси обезщетения за претърпени вреди.
(4) При липса на възражение по изпълнението на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 15 дни /петнадесет дни/
след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока му;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без
предизвестие, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е
декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този,
посочен в офертата му.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите на чл.43, ал.7 от ЗОП.
Чл.24. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и
когато съобщенията са отправени по факс или друго техническо средство, което
изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл.25. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по
изключение при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от компетентния
съд в Република България.
Чл.27. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
Неразделна част от договора са: техническа спецификация, ценово предложение,
техническо предложение и двустранно споразумение, сключено по чл. 18 от ЗБУТ.
Настоящият договор се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор ТД ДР Варна: ………………… Управител: …………………………
(Огнян Иванов)
(....................................)
Началник отдел ФДАПО: ..................................
(Огнян Димитров)

