Договор за доставка на дървен материал
КУПУВАЧ:

ДОСТАВЧИК:

Количество

Вид дървен
материал

Асортимент/
Клас качество

…
(м3)

Широколистна
и/или
иглолистна
дървесина

Дървесна
Биомаса

Дървесен
вид

Дължина
(м)

Диаметър
(cm)

Цена за куб. м.
(лв.)

Обща дължима цена (Количество (м3) x Цена за куб. м. (лв.)): ……………………. лева
Цената е без ДДС, ДДС - 20 %
Място на
 в предприятието на
доставката
купувача
Срок на извършване на доставката
Транспорт

 в предприятието
на доставчика
От:

В рамките на ……. работни дни

 на временен
склад/ горски път
До:
Най-късно до: ………………………..

Измерване
Приемане

 Ръчно измерване: дължина x широчина x височина x коефициент на превръщане
Коефициент на превръщане: ……………………………
 Чрез везни за товарни превозни средства (товарен кантар) в предприятието на купувача
 Друго метод/начин: ……………………………………………
Горска
Произход на дървесината от сертифицирани гори:
сертификация
 PEFC
 FSC
 Друг сертификат (…………………………..)
 горите не са сертифицирани
Произход
Произход на дървения материал от устойчиво управлявани гори:  Да  Не
Местоположение на горите: ………………………
Валиден горскостопански план: …………………………..
Плащане
 при приемане на доставката
 7/14 работни дни след  в края на месеца
 банков превод при издаване на фактура приемане на доставката
Банкова
Име на банка:
сметка на
BIC:
доставчика
IBAN
Срок на
… година ( … месеца) от ……….. г. до ………… г.
договора
Други
Настоящият договор е за периодични доставки на дървен материал.
условия
Общите условия, посочени на гърба на тази страница са неразделна част от настоящия договор за доставка
на дървен материал.
За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство
на Република България.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.
Дата: .........................................

Място: ...................................................

За Доставчика: ………………………

За Купувача: ………………………………….

……………………………………………

……………………………………………..

Общи условия
Състояние на дървения материал
Доставяните дървесни трупи не трябва да съдържат каквито и да е чужди елементи и предмети.
Дървесните трупи трябва да бъдат без клони и добре оформени. Купувачът се задължава да се
консултира предварително при третирането на дървесните трупи с предпазващи продукти или агенти.
Законност и произход на дървения материал
Доставчикът гарантира, че дървеният материал е законно добит, спазвайки влезлите в сила нормативни
актове на Република България, от устойчиво управлявани източници (влязъл в сила горскостопанствен
план или придобит и валиден FCS/PEFC сертификат). Доставчикът гарантира, че има законно право да
продава дървесните трупи, предмет на договора.
Времетраене на доставката на дървения материал
Доставката на дървения материал се извършва в срока, посочен на лицевата страна на настоящия
договор. При възникване на форсмажорни обстоятелства, срокът на доставката може да бъде удължен с
необходимото време за преодоляване/приключване на съответното форсмажорното обстоятелство.
За всяка отделна доставка на дървен материал, доставчикът издава товарителницата или друг документ
за превоз.
Добив и транспортиране на дървения материал
Добивът, натоварването и транспортирането на дървения материал ще се извършват чрез използване на
технически средства, оборудване и машини според съответните технически указания и по начин,
опазващ горските площи на добив и съхранение на дървения материал, както и на горската почва и
пътища. Купувачът трябва да се консултира предварително при наличието на законови ограничения,
ремонтни работи и временни неблагоприятни условия на пътищата, избрани за доставка на дървения
материал.
Измерване и приемане на дървения материал
Измерването на доставения дървен материал се извършва чрез везни за товарни превозни средства
(товарен кантар) в предприятието на купувача, не по-късно от 3 дни от момента на фактическата
доставка на дървесните трупи. До момента на фактическото измерване купувачът се задължава да
съхранява отделно доставената партида от дървесни трупи за своя сметка. Ако пожелае, доставчикът
също присъства при фактическото измерване на доставената партида от дървесни трупи. Доставчикът
трябва да се консултира предварително при забавяне на фактическото измерване т.е. неговото
извършване се извършва след 3 дни след фактическото приемане на доставката.
След извършване на фактическото измерване, купувачът подписва издадената от доставчика
товарителница или друг документ за превоз т.е. приема окончателно доставката на дървесните трупи.
При наличието на несъответствие между количеството дървесни трупи в товарителницата или друг
документ за превоз, купувачът е длъжен незабавно да информира доставчика. В такъв случай купувачът
приема доставката след постигането на съгласие с доставчика относно точното количество на доставени
дървесни трупи.
Конфиденциалност
Конфиденциална информация означава информация, данни (включително, но не само лични данни), ноухау независимо дали е техническо или не, които са разкрити на другата страна и които се отнасят до
изследвания, технология, оборудване и бизнес-дейности на притежателя, които са или упоменати или
декларирани като конфиденциални, или са такива по своята същност и/или наименованието им
предполага да бъдат конфиденциални.
Страните се задължават да пазят конфиденциалната информация получена от другата страна по време
срока на действие на този договор и да я използват единствено с цел неговото изпълнение.

