ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,17.11. 2014 г., в гр. Плевен, след проведена процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана с предмет”Доставка на оборудвано моторно
превозна средство със специално предназначение-реанимационен автомобил-линейка”
и на основание чл. 101е,ал.1 от ЗОП, между:
1.ЦСМП-ПЛЕВЕН, със седалище и адрес на управление в град Плевен, бул. „Г.Кочев”
№ 8, БУЛСТАТ 000411973 представляван от Д-р Мария Стоева Цочева- Директор на
ЦСМП-Плевен и Рени Борисова Добрева - Главен счетоводител на ЦСМП-Плевен от
една страна, наричан по-долу „Възложител”, и
2.АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД, със седалище и адрес на управление:
гр.София,община Красно село,ул.Житница,№5А, ЕИК 000275929, представляван от
Олга Кирилова Сандова-Кръстева с ЕГН ххххххх/съгл.ЗЗЛД/ действащ в качеството
си на управител, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител”, се сключи този
договор за обществена поръчка.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 1 (един)
брой оборуден автомобил със специално предназначение – реанимационен автомобиллинейка , наричан по-долу „стока”, с техническа спецификация посочени в Техническо
предложение – Приложение № 1, неразделна част от този договор.
(2) За извършване на доставката по ал. 1, Възложителят се задължава да
заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.
(3) Доставеният автомобил е нов, произведен 2014 г.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Доставката на 1 (един) брой оборуден автомобил-линейка - до 30
(тридесет) дни от датата на сключване на този договор.
Чл. 3. Мястото на доставка на стоката е в гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. Изпълнителят е длъжен :
1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени
в този договор;
2. да достави стоката с количество, състояние и изисквания съобразно този
договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването доставката най-малко 3
(три) работни дни предварително;
4. да достави стоката на определеното място за доставка и предаде на
представители на Възложителя доставената стока в количество, състояние и качество,
съответстващо на уговореното в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността и риска върху стоката при
доставянето им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;

