ДОГОВОР

Проект!

Днес.........................2017 г. в гр. Монтана между:
1. „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД с ЕИК 821103520 и със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана, местност Неделище, землището на с. Крапчене и с.
Николово, представлявано от Мариела Тодорова Живкова - Крълева – Управител, от една
страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. ………………………………………………………………… с ЕИК………….......................
и със седалище и адрес на управление……………………………………………………….,
представлявано от…………………………………., в качеството му на ……………………,
определен за изпълнител след публикуваната в профила на купувача обява за събиране на
оферти (чл. 187, ал. 1 от ЗОП), от друга страна, наричана по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка
наричан по-долу за краткост ДОГОВОР, с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и
доставяне на ваучери за храна за календарната 2018 година на работниците и служителите
на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”.
Страните се споразумяха за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и достави
ваучери за храна с номинал от 5 (пет) лв. при условията на настоящия договор и в
съответствие с изискванията Наредба № 7 от 09 юли 2003 г. на МФ и МТСГ.
1.2. Ваучерите се изработват след писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратена по
поща, факс или електронна поща (определя се конкретно с изпълнителя).
1.3. Срокът на валидност на ваучерите за храна е не по-малко от тридесет дни, считано
от датата на получаването им.
II.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. След получаване на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава проформа фактура и я
изпраща по ел.поща на Възложителя, в които са посочени броя и вида на ваучерите,
номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им,
разходите и ДДС.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :
2.2.1. Номиналната стойност на изработваните ваучери по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, IBAN................................................, BIC …..................................., банка
.....................................................
2.2.2. Възнаграждение за изработване на ваучери, в размер на ..... % (.........................
на сто) от сумата по т. 2.2.1., административно обслужване и доставка по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN........................, BIC …..............., банка.....................
2.3. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т. 2 в сроковете и по условията
на настоящия договор.
2.4. Плащането се извършва по банков път в български левове в срок до 5 работни дни от
датата на издаване на проформа фактурата.
2.5. Плащанията се считат за извършени от датата на заверяване на банковите сметки на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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2.6. Заедно с доставката на ваучерите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
оригинала на фактурите за стойността на ваучерите и възнаграждението. /или я изпраща
по електронен път съгласно нормативните изисквания/
2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на настоящия
договор.
III.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от ........................ и има действие до края на 2018 година.
3.2. Мястото на доставка на ваучерите е: административната сграда на „Регионално депо
за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1.1. Да получи заявените след извършване на плащанията по т. 2.2.
4.1.2. Да проверява за съответствието на доставените ваучери на заявените такива
по отношение на брой, обща стойност и номинал на купюрите.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :
4.2.1. Да определи длъжностно лице за получаване и изпълнение
4.2.2. Да заплати сумите по т. 2.2. в уговорените срокове
4.2.3. Да уведоми лицата, на които ще предостави ваучерите за храна за следните
условия на ползване:
− с ваучерите за храна не могат да се закупуват тютюневи изделия и спиртни
напитки, вкл. вино и бира, а само храни и хранителни продукти по цени, обявени в
съответния обект.
− не се връща остатък до номиналната стойност на предоставените като
разплащателно средство ваучери.
− ваучери не се заменят за пари.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащанията по т. 2.2.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
4.4.1. Да отпечатва ваучери за храна в рамките на номиналната стойност, с която
разполага (предоставената квота от МФ) в съответствие с чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба № 7
от 09.07.2003 г. на МФ и МТСГ.
4.4.2. Да издава проформа фактура, както и фактура за номиналната стойност на
поръчаните ваучери, както и фактура за стойността на възнаграждението за отпечатване.
4.4.3. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените и заплатени от последния ваучери в
срок до 5 работни дни от получаване на плащането по т.2.2.
4.4.4. Да посочи лица за контакти за приемане, фактуриране и изпълнението на
заявките
4.4.5. Незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на процедура за
отнемане на Разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
да възстанови размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери.
V.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ.

5.1. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.5%
(нула цяло и пет на сто) от дължимата такса за отпечатване и доставяне на заявените
ваучери за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на
договора.
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5.2. При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразяващо се в забава
повече от 20 (двадесет) дни, същият дължи връщане на платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
номинална стойност за поръчаните, но недоставени ваучери за храна.
VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Настоящият договор се прекратява:
− с изтичане на срока по т. 3.1.
− при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10дневно писмено предизвестие.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Страните се задължават да се уведомяват взаимно за настъпили промени или
обстоятелства в актуалното им състояние, които биха променили или попречили на понататъшното изпълнение на настоящия договор – в срок от 7 (седем) дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
7.2. Страните се задължават да не съобщават на трети лица разпоредбите и условията по
този договор, както и всички данни и информации една за друга, станали им известни във
връзка с изпълнението на този договор.
7.3. Неизпълнение на задължения или пропуск на която и да е от страните по настоящия
договор, с изключение на задължението за плащане, няма да поражда санкции и да се
счита за нарушение клаузите на договора, ако това е предизвикано от причина извън
контрола на една от страните, която декларира форс мажор.
7.4. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него,
включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване на договора, ще бъдат решавани по взаимно
споразумение. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
7.5. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
1.
2.

Неразделна част от този договор са :
Ценово предложение
Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ име, подпис и печат /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/име, подпис и печат /
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