
ДОГОВОР 

№..•?.£ JJA. .44.2014 г.

За извършване на „Доставка на семена за посев и торове за нуждите на ТП ДЛС 

„Паламара” за 2014г“. конкретно за 

Позиция № 2 -„Доставка на торове за нуждите на TII Д Л С ..Паламара” за 2014гоо 

Днес, /£&-./•&<2014 г., в с. Венец , се сключи настоящият договор между:

1. T1I ДЛС „Паламара“, с адрес на управление: с. Венец, ул.“Кирил и Методий“ № 

17, ЕИК: 201617412 0126, представлявано от инж. Ангел Найденов, в качеството си на 

директор на Стопанството, като “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

2. „Агростил” ООД, с адрес на управление: гр. Разград, бул. „България” №1, агх. 13 и 

с БУЛСТАТ 826045455, представлявано от управителя Иван Илиев Новаков, наричан 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, съгласно Решение № 373/ 2.6.11.2.014 г. на директора на 

ТП ДЛС „Паламара”, се подписа настоящия договор,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи „Доставка на семена за посев и 

торове за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ за 20М г“, конкретно за Позиция Ле 2 

..Доставка на торове за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 201 4 г о д с  показатели 

съгласно, посочените в Приложение №1, неразделна негова част от настоящия договор, 

срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на дължимата за полученото количество цена. ^

Чл. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ еднократно в срок до 
3 (три) работни дни след подписване на настоящия договор при условията на отложено 
плащане в срок до 30 (тридесет ) дни след извършена доставка и издадени фактури за 
същите от страна па Изпълнителя. $Г

къ



III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' се задължава: Да достави торове съгласно Приложение № 1 

неразделна част от настоящия договор, с показатели съответни на посочените от
. ^ J -Ф

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предварително зададените параметри на процедурната документация.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи плащане на цената в сроковете по този 

договор.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: Да осигури приемането на стоката в рамките 

на работното време на предварително уговорената дата.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в случай на неправилно фактуриране от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предяви своите претенции в срок от 4 (четири) седмици от 

получаването на фактурата.

«ос ШШШ,, •*?•* й-з •

IV. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Цени, предложени в настоящата процедура, както следва:

1.Наименование на артикул: Амониев нитрат — цена ш I кг. — 0,50 лева без ДДС а за 
цялото количество от 80 т. - -  40 000. лева без ДДС

Външен вид на продукта: гранули 
Употреба: като минерален тор

;

показатели норма
Съдърж ание на общ азот ( на база сухо 
вещество) %

мин 34.4

В ла га , % м акс 0,5
/  ранулометрия: 
фракция 1,0-4,0 тт, % 

-фракция 1,0 тт, %
мин. 95,0

сяра (S)%

1.1. Количеството от 80т. в разфасовки и опаковки, както следва:
- Двупластови торби(полипропилен/полиетилен)с маса на продукта...............кг.

1.2. Доставка до адреса на Възложителя - с. Венец, Ловен дом „Паламара“ или на" друго 
място посочено предварително от Възложителя.

-доставката да бъде на един транш, както следва:
- 80т. в срок до 3 дни след подписване на договора

1.3.Всички разходи по извършване на доставката до адреса на Възложителя са за сметка 
на изпълнителя и същите са включени в крайната обща цена.

Чл. 9. Общата стойност на доставката по договора е в размер на 40 000 лева без ДДС

към момента на сключване на договора.

В’ЬЗJ!()ЖИТ!2 ЕЯ се задължава да изплати дължимите суми на
------

ИЗЩ^^ИТЕЛЯ,,еф|жцолучаване на доставка, при условията на отложено плащане, в срок 
/ / о /  ' ^  \не днй^ридесет/ дни, считано от датата на представяне на фактура след
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извършена доставка, съдържаща обобщена информация за вида, количеството и стойността 

на доставката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми с платежно нареждане по банкова 

сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

1BAN: BG73TTBB94001519023243

BIC: TTBBBGSF

При Банка: SG ЕКСПРЕС БАНК гр. Разград

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДО! ОВОРА. НЕУСТОЙКА.

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

(1) но взаймно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

(2) с изтичане на срока за който е сключен;

(3) ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелствата, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни свои те задължения;

(4) настоящият договор може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЩЩ, в 

случай на неточно неизпълнение на задълженията по договора от страна па 

ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТ ЕЛЯТ дължи неустойка в размер на внесената 

гаранция за изпълнение.

Чл. 12. Внесената при сключването на настоящия договор гаранция за неговото 

изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на поръчката, в случай, че не настъпят 

обстоятелства за нейното задържане, се освобождава след изтичане на срока на договора, 

без да се дължи лихва.

VI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

През времето на срока на действие на този договор страни те не могат да го променят 

и допълват.

Ако някоя от страните по договора, през времетраенето му промени правно- 

организационната си форма, това няма да влияе на изпълнението му, което ще се приеме от 

нейния правоприемник. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени^дакгмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на 

с1ю тт^^^ 5̂ ^ТфеЬк(^^рчени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва 

незао^ж) :щ.у®фд1|м 0\фУ:гага за направените промени. ; •



За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българското законодателство.
„у.у-

Неразделна част от този договор е Приложение № 1.

Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за

■ай# # 1
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