ДОГОВОР
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(попъJJва се от „Юнивърс" ЕООд)

{Q_,_0.Ч..-...

Днес, ..
2020 г., в гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, между:
1. ОУ „Христо Ботев" със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр.
Раковски, ул. "Петър Богдан" № 48 ЕИК по БУЛСТАТ 000453356, представлявано от
Кремена Алексиева на длъжност Директор, наричано по-долу „Възложител", от една
страна и
2. ,,Юнивърс" ЕООД, в качеството си на изключителен представител за България на
издателство "Експрес Пъблишинг", със седалище и адрес на управление: гр. Първомай,
община Първомай, област Пловдив, ул. "Кочо Честименски" № lA, регистрирано с решение
№ 3598/12.06.2002 г. на ПОС, вписано в регистъра за търговски дружества по парт. № 37,
том 15, стр. 148 по фирмено дело № 1706/2002 г., с ЕИК по БУЛСТАТ № 115749729,
представлявано от Борислав Недялков Кинов, на длъжност управител, наричано по-долу
,,Изпълнител", се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави срещу заплащане на
Възложителя учебници и учебни тетращш, описани по заглавия и брой в заявка, която е
неразделна част от настоящия договор.
(2) Фактурираните количества следва да съответстват на количествата, посочени от
Възложителя в заявката.
ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Възложителят дължи на Изпълнителя цена за учебниците и учебните тетрадки
в размер на 3256,00 лв. с ,Д,ДС, съгласно приложената заявка.
(2) Плащането се извършва в пещневен срок след изпълнение на доставката и
представяне на фактура оригинал.
(3) Плащането по ал. 2 се извършва по IВAN: BG87UNCR75271058293412 с BIC:
UNCRВGSF на Изпълнителя при банка Уникредит Булбанк АД клон Първомай.
СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Срокът за изпълнение на основната заявка по договора е 04.09.2020 г.
Чл. 4. (1) Мястото на изпълнение на заявката е адреса на училището-възложител.
(2) Транспортът от склада на Изпълнителя до мястото на изпълнение на заявката
се извършва от Изпълнителя и е за негова сметка.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да достави учебниците и учебните тетрадки, предмет на
настоящия договор, в съответствие със заявката на Възложителя в уговорените срокове, при
точно спазване на броя и качеството.
Чл. 6. Изпълнителят има право при точно изпълнение на задълженията си да получи
уговореното възнаграждение.
Чл. 7. Рискът от случайното погиване или повреждане на учебниците и учебните
тетрадки преминава върху Възложителя от момента на предаването им.
Чл. 8. Възложителят има право:
1. да изиска от Изпълнителя да достави учебниците и учебните тетрадки, предмет на
настоящия договор, без отклонения от договореното.
2. в случай на необходимост да заяви допълнителна доставка на учебници и учебни
тетрадки към настоящия договор.
Чл. 9. След приемане на учебниците и учебните тетрадки, Възложителят е длъжен да

