ПРОЕКТ!
ДОГОВОР
№
за
извършване на транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на
дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на
ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат
Днес, …………...2014 г., гр.Кубрат, обл. Разград на основание Заповед №
…………….. г., на Управителя на „Кубратска гора“ ЕООД във връзка с проведен открит
конкурс съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, за изпълнение на дейности по транспортиране и
разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ
всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от
„Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат, , се сключи настоящият договор между:
„Кубратска
гора“
ЕООД,
ЕИК
…
с
адрес
на
управление
……………………………………….. представлявано от инж.Хасан Яшаров Хасанов Управител на „Кубратска гора“ ЕООД в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
…………………………………, ЕИК ……………………………….. , с адрес на
управление
………………………………………..
,
представлявано
от
………………………………………………, ЕГН …………………………………………..,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности транспортиране и
разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички
временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска
гора“ ЕООД гр.Кубрат срещу заплащане.
Чл. 2. Заплащането се извършва на база издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Фактури се
съставят два пъти в месеца на: – съответно за дървесината превозена от 1 до 14 число на 15
–ти и за дървесината превозена от 15 - то число до края на месеца на първо число на
следващият месец.
ІІ. НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Цената, която ВЪЛЗОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева за
товарене, претоварване и транспортиране от временен склад на дървесина от обекти на
„Кубратска гора“ ЕООД:

Единична цена/ЛЕВА
Обект
№

Мярка

Количество

Транспорт и
разтоварване

Стойност
лева
Подвоз без ДДС

7800
1

пр.м3

7800

ОБЩО

пр.м3

15600

(2) Единична цена за товарене, претоварване и транспортиране от временен склад до
на дървесина е съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Приблизителна стойност на договора - …………….. лв. без ДДС.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предизвести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
дейността, своевременно след постъпване на заявка за такава в „Кубратска гора“ ЕООД.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде ТОВАРА в състояние годно за товарене.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава заедно с ТОВАРА и документите, необходими за пристигането
му до получателя.
Чл. 6. За услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, платимо
в размера и в сроковете, уговорени по-горе.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури кран със съответната техническа изправност
и /или необходимият брой работници със съответното оборудване;
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши товарене, разтоварване и транспортиране
от временен склад на дървесина максимално бързо след като бъде уведомен за съответната
заявка.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата с грижата на добрия превозвач в
определения срок, с уговореното превозно средство, от отправната точка до
местоназначението и да го предаде на ПОЛУЧАТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази ТОВАРА в количествено и качествено
отношение от момента на приемането му до момента на предаването му.
(2) За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури превозно средство със
съответната техническа изправност, чистота, незаразеност.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изгубването, погиването или повреждането (изцяло
или частично) на превозвания ТОВАР, освен ако вредата се дължи на непреодолима сила.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при предаване на ТОВАРА на лице, различно от
ПОЛУЧАТЕЛЯ или от лицето, легитимирано съгласно прехвърлените му превозни
документи да получи ТОВАРА.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за забавата да достави ТОВАРА в срок в
местоназначението. 3а забавяне на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали
възнаграждението с 10%.
Чл. 14. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други
превозвачи, той отговаря за действието им до предаването на ТОВАРА.

Чл. 15. (1) При констатирани пълни или частични липси, повреди на ТОВАРА или забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще покани в срок от три дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
писмено да го обезщети. Поканата трябва да съдържа основанието за отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и размерът на вредите и ще е придружена с копия от документите, които
доказват претенцията за вреда.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговори на поканата по предходната алинея писмено в
срок от три дни.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно ще обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрената част
от претенцията му. Не одобрената част от претенцията може да се предяви по съдебен ред.
V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.16. При неизпълнение или лошо изпълнение на възложените дейности,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява пропуските за своя сметка и в подходящи срокове,
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащането на
извършената работа до отстраняване на недостатъците .
Чл. 17. В случай , че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани пропуските по чл. 16 в определения
срок, дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на неизпълнението за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора, като гаранцията за
изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което договора се прекратява
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл. 18. Преди подписване на договора , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение на договора в размер на ……. /………………./ лв., която гаранция има
обезпечителна и наказателна функция .
Чл. 19. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с условията на договора. Гаранцията за изпълнение по
договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 / десет / работни дни , без
същият да дължи лихва върху посочената сума .
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение по договора в случай , че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни виновно което и да е от задълженията си по договора.
Чл. 21. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не изпълни задълженията си по договора и в
резултат договорът бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , последният задържа гаранцията за
изпълнение по договора , без това да го лишава от правото да търси обезщетение за
претърпени вреди, надвишаващи размера на представената гаранция .
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. след изпълнението на услугата за договореното в чл. 2 количество дървесина;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при
неизпълнение от другата страна;
5. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора;
(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно
писмено предизвестие до другата страна.
VII.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с изискванията на инструкцията за
ползване на дървесината от ОГT и с действащите нормативни документи по безопасността
на труда и охраната в държавните горски стопанства и носи отговорност в случаи на
злополука с него или наети от него работници по време на изпълнение на поръчката.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща от свое име и за своя сметка всички данъци такси и
осигурителни вноски, както и вноските на наетите от него работници.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 25. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в
писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по
телефакс.
Чл. 26. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни
информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или свързана с
вида на ТОВАРА, посоката на превозването му, ПОЛУЧАТЕЛЯ му и другите факти по
изпълнението на договора.
Чл. 27. Всички спорове, по настоящия договор ще се решават чрез взаимни отстъпки и
съгласие между страните, а ако това стане невъзможно чрез компетентния български съд.
Чл. 28. Срок на договора: до 31.12.2014 г.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните и се подписа от тях както следва:
ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Кубратска гора“ ЕООД
Управител:
/инж. Х.Хасанов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
………………………………………….

…………………………..

