ДОГОВОР
ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА
ЗА ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В ЦСМП ГАБРОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
Днес 30.12.2015г. на база резултатите от оценка и класиране на оферти за доставка
на ваучери за храна за дежурен персонал, по реда на глава VІІІ”а” от ЗОП се сключи
настоящия договор между
Център за спешна медицинска помощ Габрово, с адрес гр.Габрово, ул.”Д-р Илиевдетския” № 1, ЕИК/Булстат № 817073167, представляван от
д-р Георги Димитров
Шандурков, директор, наричан по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„Содексо Пасс България” ЕООД със седалище гр.София, ж-к „Младост”4, ул.“Бизнес
парк София“ №1, сграда № 12, ет.1,
ЕИК/Булстат № 131085380,
Разрешение за извършване на дейност, като оператор на ваучери №ЗМф
139/12.02.2004г.,
представлявано от Арно Никола Мартена - Управител, наричан по-нататък за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
относно следното:
А. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да изработва и доставя ваучери за
храна за дежурния персонал в ЦСМП Габрово по ред и при условия описани подробно
надолу в този договор.
Б. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2. Възложителят има право:
2.1. писмено или по друг приет от двете страни способ (факс, електронно писмо, по
телефон) да заявява количествата и номиналното разпределение на ваучерите за храна;
2.2. да получи заявените количества, разпределени по заявения номинал в срок 1 (един)
ден след паричния превод по заявката;
2.3. да получава изрядно попълнена фактура в деня на доставката;
2.4. да контролира изпълнението на договора по всяко време, за което Изпълнителят
му съдейства;
2.5. да получи списък (както и евентулните промени в него) с имената и адресите на
търговските обекти в договорни отношения с Изпълнителя по филиали/общини;
2.6. да изисква и получава от Изпълнителя допълнителна информация, ако тя ще е от
значение за изпълнението на договора.
В. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. Изпълнителят има право:
3.1. да получи от Възложителя заявката за количествата и номиналното
разпределение на ваучерите за храна писмено/ факс/електронно писмо/по телефона;
3.2. да получи от Възложителя дължимата сума не по-късно от 1 (Един) ден, преди
доставката;
3.3. да получи от Възложителя при поискване и друга информация, ако тя ще е от
значение при изпълнение на договора.
Г. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4. Възложителят изплаща безкасово на Изпълнителя дължимите суми по сметката
му в Банка Сосиете Женерал Експрес банк, клон. Бизнес парк
IBAN – BG05TTBB94001521039157
BIC - TTBBBGSF

4.1. Общата стойност за изпълнение на поръчката е 122.00лв (Сто двадесет и два лв)
без ДДС.
Д. СРОК НА ПЛАЩАНЕ
5. Възложителят изплаща на Изпълнителя дължимите суми в срок 1 (Един) ден
преди доставката.
Е. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
6. Настоящия договор влиза в сила от 01.01.2016г. и е валиден до 31.12.2016г.
7. Преждевременно прекратяване на договора се допуска при обективна невъзможност
на една от страните да изпълнява своите задължения. В този случай страната дължи
едномесечно писмено предизвестие.
8. Удължаване на срока на действие се допуска по искане на Възложителя и при
съгласие на Изпълнителя само при непривършила процедура за дейността за следващ
бюджетен период. В този случай страните приподписват анекс към настоящия договор.
З. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
9. За виновно закъснение и/или неизпълнение на конкретна доставка Изпълнителя
дължи неустойка в размер на 10% от стойноста на заявката.
10. Системни нарушения по предходната клауза са основание Възложителят да
предприеме едностранно прекратяване на договора.
И. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
11. Страните приемат да решават неуредени в този договор въпроси, както и
евентуално възникнали спорни моменти чрез споразумение по между си, а при липса на
консенсус по реда на Българското законодателство
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните по него и се подписва, както следва:

Възложител:
За ЦСМП
Директор………………..
/д-р Г.Шандурков/

Изпълнител:
...........................................
Представляващ
/ ........................... /

Гл.счетоводител………..
/А.Груева/

/............................/

