ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес,

между

1. МИК ТРАФИК ЕООД , регистрирано с решение на БГС по дело N
,
данъчен номер
, Булстат 102128188 Ю, адрес 8000 Бургас, ул.
Петко Войвода 6А, представлявано от Иван Монев в качеството му на управител,
наричано по-долу МИК ТРАФИК и
2.
, адрес на управление: гр.
, ул.
представлявано от
в качеството му на собственик, дан. номер
Булстат
, наричано по-долу КУПУВАЧ

,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. МИК ТРАФИК ще доставя на КУПУВАЧА стоки, описани по вид,
количество, цени и други характеристики, дадени в Приложение 1, неразделна част
от този договор.
Чл.2. За извършването на доставката МИК ТРАФИК има право на възнаграждение
при условията на настоящия договор.
ПОРЪЧКИ
Чл.3. Този договор създава задължения за доставка за МИК ТРАФИК след
приемане на поръчка, отправена от страна на КУПУВАЧА по факс, телефон или
имейл.
Чл.4. МИК ТРАФИК може да откаже , изцяло или отчасти, която и да е поръчка,
ако:
а/ КУПУВАЧЪТ наруши задължението си за плащане, както това е съгласувано
между страните по договора;
б/ КУПУВАЧЪТ не изпълни което и да е свое задължение по този договор.
РИСК ЗА СТОКИТЕ
Чл.5. Рискът за стоката преминава върху КУПУВАЧА с предаването на стоката на
КУПУВАЧА или на негов представител.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6. /1/ Уговореният срок за изпълнение на всяка доставка започва да тече от
датата на приемане на поръчката.

/2/ Транспортирането на стоките до склада на КУПУВАЧА се извършва от и за
сметка на МИК ТРАФИК съгласно Приложение 2, неразделна част от този договор,
освен ако КУПУВАЧЪТ предпочете да вдига стоките от посочено от МИК
ТРАФИК място със собствен транспорт.
ВЪЗРАЖЕНИЯ
Чл.7. /1/ КУПУВАЧЪТ може да възрази за несъответствие на доставеното с
поръчаното в рамките на еднодневен преклузивен срок от момента на получаване
на стоката. Възражението трябва да е подписано от представител на КУПУВАЧА.
/2/ При констатирано несъответствие отговорността на МИК ТРАФИК се свежда
до задължение за поправка на грешката.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл.8. КУПУВАЧЪТ се задължава да изпълнява правата и задълженията си по
договора по начин, който няма да навреди на доброто име на МИК ТРАФИК, на
неговата клиентела и репутация.
Чл.9. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати уговореното възнаграждение, по реда
и при условията на този договор и на приетата поръчка.
Чл.10. КУПУВАЧЪТ се задължава да използва стоките стриктно в съответствие с
писмените и устни указания на МИК ТРАФИК, дадени по време на обучението
и/или демонстрацията на продуктите, или в документи, съдържащи данни за
безопасност и/или етикети и обозначения върху продуктите, засягащи начина на
употреба.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МИК ТРАФИК
Чл.11. /1/ МИК ТРАФИК се задължава да поддържа специалист от персонала си за
съвет и съдействие на КУПУВАЧА.
/2/ МИК ТРАФИК е длъжен да информира в писмен вид КУПУВАЧА за свойства и
характеристики на стоки , които представляват опасни товари и/или изискват
специален режим на съхранение, боравене и реализация.
/3/ МИК ТРАФИК поема задължението да обучи персонала на КУПУВАЧА за
правилна и безопасна работа. Обучението е безплатно и се извършва както преди,
така и след започване на употребата на доставен от МИК ТРАФИК продукт.
/4/ МИК ТРАФИК се задължава безплатно да предостави, монтира и поддържа в
изправност необходимите дозиращи устройства съгласно отделен договор, който
ще се подпише двустранно непосредствено преди самия монтаж.
Чл.12. /1/ За претенции на трети лица отправени към КУПУВАЧА той дължи
незабавно уведомление на МИК ТРАФИК.
/2/ Ако КУПУВАЧЪТ не изпълни това си задължение отпада отговорността на
МИК ТРАФИК за обезвреда.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл.13. /1/ Цените на продуктите са фиксирани в Приложение 1 към този договор и
са валидни за първата година от действието му. За всяка една от следващите
години от действието на договора могат да са валидни други цени. Всяка промяна в
цените за следващите години от действието на договора може да се предприема от
МИК ТРАФИК след тридесет дневно писмено уведомление до КУПУВАЧА.
Приета вече поръчка обвързва МИК ТРАФИК, независимо от последващи промени
в ценовата листа.
/2/ МИК ТРАФИК предоставя на КУПУВАЧА търговска отстъпка в размер на %
от фактурната стойност без ДДС.
/3/ Заплащането на всяка доставка се извършва не по-късно от 30 дни от датата на
доставката, удостоверена с подпис на КУПУВАЧА върху доставния документ.
/4/ Ако пълното плащане се извършва след предаване на стоката, собствеността
върху тази стока остава на МИК ТРАФИК до пълното й заплащане.
Чл.14. Всички плащания се извършват чрез банков превод или по друг начин,
изрично предварително договорен с МИК ТРАФИК.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.15. Настоящият договор се сключва за неопределен срок и влиза в сила от
датата на подписването му.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16. /1/ Всяка от страните може да прекрати договора с едностранно
предизвестие до другата, ако:
а/ другата страна стане неплатежоспособна или не е в състояние да покрива
дълговете си или спре да ги плаща при техния падеж;
б/ ако е започнат процес срещу другата страна за несъстоятелност и такъв процес
не е прекратен до 30 дни от започването му;
в/ е определен правоприемник на другата страна или на част от имуществото й;
г/ Всяка от страните може да прекрати предсрочно договора с отправяне на
едномесечно писмено предизвестие до другата страна.
Чл.17. При прекратяване на договора страните остават обвързани от задълженията
си, възникнали преди или основани на събития, настъпили преди прекратяването
на договора.
Чл.18. В случай на разваляне на договора поради виновно поведение, изправната
страна може да търси обезщетение за претърпените вреди, в това число и вреди и
пропуснати ползи от загуба на инвестиции, загуба на клиентела и др.
Чл.19. При прекратяване на договора, всички дължими суми от КУПУВАЧА стават
изискуеми , дори да не са настъпили с падеж.

ПРАВО ДА СЕ ЗАВЪРШИ ДОГОВОРА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.20. И след прекратяването на договора КУПУВАЧЪТ остава задължен да не
променя обозначенията върху продуктите МИК ТРАФИК и да запази
конфиденциалността на информацията, предоставена му във връзка с изпълнение
на договора, както и да изпълнява инструкциите за съхранение, боравене и
реализация на закупените стоки.
СЪОБЩЕНИЯ
Чл.21. /1/ Всички съобщения между страните трябва да са в писмен вид.
/2/ Съобщението се смята направено щом като е получено.
АРБИТРАЖНА КЛАУЗА
Чл.22. Всеки спор или претенция, свързани с изпълнението или тълкуването на
настоящия договор или с неговото нарушаване, ще се уреждат от страните по
приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за
разрешаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена
палата в съответствие с правилника за разрешаване на подобен род дела, освен ако
ищецът предпочете да заведе иска си пред компетентния съд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл.23. Настоящият договор с всички негови приложения представлява цялото
споразумение между страните и отменя всички предварителни писмени или устни
уговорки между тях.
Чл.24. За всички случаи, неуредени от страните по настоящия договор, е
приложимо българското гражданско законодателство.
Чл.25. Недействителността на настоящия договор не води до недействителност и на
арбитражната клауза в него.
Чл.26. Договорът е съставен на български език, в два екземпляра, по един за всяка
от страните.

ЗА МИК ТРАФИК:

ЗА КУПУВАЧА

/ Иван Монев /

/

/

