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Образец «ПРОЕКТО - ДОГОВОР»

Днес, ……..2015 г., в гр. Русе, , между:
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, ЕИК 117001983, със седалище и адрес на
управление: гр.Русе 7003, бул. ”Тутракан”, №71, адрес за кореспонденция гр.
Русе 7003, бул.”Тутракан”, №71, ПК 107, тел.: 082 / 880800, факс: 082 / 831112,
е-mail: trade@freezone-rousse.bg, представлявано от Димитър Данаилов
Недялков,
Изпълнителен
директор,
наричано
по-долу
за
краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„…………..……..” , ЕИК ………….., със седалище и адрес на управление гр. …….,
ул. „……….” № ….., адрес за кореспонденция гр. …….., ул. „……..” № ….., тел.:
…………, моб. тел.: ………., е-mail: ……………, представлявано от …………….,
………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание решение по точка … от Протокол № ….. / …….2015 г. от заседание
на СД на „Свободна зона – Русе” ЕАД, се сключи настоящият договор за
следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извършва ръчни или с използването на транспалетни колички товаро разтоварни и претоварни дейности на промишлени стоки и осъществяване на
обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД, в работното и извън
работното време на Възложителя, в почивни и празнични дни, след
предварително подадена от Възложителя заявка от предходен ден.
Транспалетните колички ще се осигуряват от Възложителя.
1.2. Срокът на настоящия договор е 1 (една) година, считано от …….2015 г.
II.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на товаро – разтоварните операции се определя, както следва:
2.1.1. Ръчно натоварване/разтоварване – …… (словом: ………) лева на
тон без ДДС;
2.1.2. Ръчно претоварване – …… (словом: ………) лева на тон без ДДС;
2.1.3. Ръчно обработка на товари с транспалетна количка – ……
(словом: ………) лева на тон без ДДС;
2.1.4. Ръчно - обща работа – …… (словом: ………) лева на човекочас
без ДДС.
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2.2. За почивните и празничните дни посочените по – горе цени се завишават с
…… (……..…..) %. /в случай, че се предвижда в офертата на избрания за
изпълнител/.
2.3. Дължимите суми се изплащат в брой на касата на „Свободна зона – Русе”
ЕАД или по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена от последния.
III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща един път месечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
дължимата цена. Плащането се извършва въз основа на обобщена месечна
справка за реално извършената работа в тридневен срок след представяне на
фактура.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя ежеседмична справка за извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ претоварни операции, в която са включени: вид операция,
количество на обработените товари, която се подписва от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ инструктира представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
начина на подреждане на стоките и контролира качеството на извършваните
претоварни операции.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
необходимостта от извършване на товаро – разтоварни операции, но не по-късно
от 19:00 часа на предходния ден, освен в спешни случаи или извънредни
ситуации. Възложителят подава заявка на тел. …………… или ел.поща:
……………….., лице за контакт: …………..
3.5. Транспортирането на работниците до територията на „Свободна зона Русе” ЕАД се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включено e в цената на товаро –
разтоварните операции и не се заплаща отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при необходимост
транспалетни колички за извършване на товаро - разтоварни и претоварни
дейности на територията на „Свободна зона – Русе” ЕАД.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка, за собствен риск и по своя
преценка достатъчен брой работници, според обема и вида обща работа,
количеството товари /в тонове/ и способа на разтоварване, и зададения срок в
предварително изготвена от предходния ден от Възложителя заявка,
включително в извън работното време на Възложителя, в почивни и празнични
дни. Работното време на Възложителя е всеки делничен ден от 8:30 часа до
17:00 часа. При спешни случаи или извънредни ситуации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да осигурява работници за заявените услуги до 60 (шестдесет)
минути след подаване на заявката по телефона.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва качествено и в срок възложените му
дейности, като спазва инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на
работниците, които ще извършват товаро – разтоварни операции. В случай на
промяна, списъкът се актуализира своевременно.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава договореното възнаграждение един път
месечно, след като представи фактура.
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да инструктира своите служители и да
контролира спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни
условия на труд, съгласно изискванията на действащото в страната
законодателство. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя ръководител на групата за деня.
4.6. В случай, че при извършването на товаро - разтоварни дейности и по
доказана вина на наетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работници бъде увредена стока
или имущество, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов клиент,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи за отстраняване на
причинените вреди или обезщетяването им.
V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ.

5.1. Този договор се прекратява в следните случаи:
5.1.1. при неизпълнение на задълженията по него едностранно от
изправната страна след отправянето на пет дневно предизвестие;
5.1.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено десетдневно
предизвестие, при което не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетения,
произтичащи от предсрочното прекратяване на договора;
5.1.3. при изтичане на срока на договора;
5.1.4. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
5.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява предсрочно договора без да дължи
предизвестие и обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при достигане на финансовия
праг, определен в чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП, както и при настъпване на всякакво
друго обстоятелство, по силата на което е длъжен да проведе процедура по
ЗОП, като уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпването на това обстоятелство.
5.2. За всяко неизпълнение на задължението по чл.4.1. от настоящия
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
10% от фактурираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по договора за
съответния месец. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на
възнаграждението по договора за съответния месец.
VI.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Всяко изменение или допълнение към Договора е валидно, само ако е в
писмен вид и е двустранно подписано.
6.2. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите
на Закона на задълженията и договорите /ЗЗД/ и българското законодателство.
6.3. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
относно изпълнението му по споразумение, а когато това е невъзможно – спора
се решава от компетентния съд.
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Настоящият договор се състои от ….. /…………./ страници и е подписан в
три еднообразни оригинални екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от договора са следните приложения:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Оферта на Изпълнителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………..
/Димитър Недялков/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………….
/…………………./

