Договор за доставка на дървесен чипс (трески)
Днес, ……………….. 2017 г., в гр. ……………………., България се сключи настоящият
договор за доставка на дървесен чипс между:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………,
наричан по-нататък
ДОСТАВЧИК, от една страна,
и
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………......................................., наричан по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

Предмет на договора
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и продаде (прехвърли собствеността)
на КУПУВАЧА, а КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати …………….т (тона)/куб. м.
(м3) дървесен чипс (трески) на цена ……… (……………………………) лв. (български
лева) за 1 (един) т (тон)/куб. м. (м3) дървесен чипс. Цената не включва ДДС.
(цената може да варира според съдържанието на влага)

Качество на дървесния чипс
Чл.2. Качеството на доставения от ДОСТАВЧИКА дървесен чипс ще отговаря на
следните качествени характеристики:
 размер на треските от ……… до …...... – не по-малко от ….% от цялото
количеството на дървесния чипс
 Съдържание на влага от ……… до ……… %
Чл.3. Дървесният чипс не трябва да съдържа каквито и да е чужди елементи и
предмети, включително камъни, пръст и метални предмети.
Контрол и проверка на качеството
Чл.4. Проверката на качеството на доставения дървесен чипс ще се извършва в
момента на фактическата доставка от или в присъствието на страните по договора.
Когато качеството на дървесния чипс е извън характеристиките, определени в чл.3.

на настоящия договор, КУПУВАЧЪТ приема доставката след постигането на съгласие
с ДОСТАВЧИКА относно непромяната или промяната на цената, посочена в чл.1. на
настоящия договор.
Чл.5. Определянето на количеството доставен дървесен чипс се извършва чрез
везни за товарни превозни средства (товарен кантар) в предприятието на КУПУВАЧА
или на друго посочено от него място.
Чл.6. След извършване на фактическата проверка на качеството на дървесния чипс
или постигане на съгласие относно цената в случай на несъответствие с
договорените качествени характеристики и след определянето на количеството на
дървесния чипс, КУПУВАЧЪТ приема окончателно доставката на дървесния чипс
(подписва издадената от ДОСТАВЧИКА товарителница или друг документ за превоз).

Заплащане на доставените количества дървесен чипс
Чл.7. Цената на доставения дървесен чипс се заплаща от КУПУВАЧА на
ДОСТАВЧИКА при приемане на доставката срещу представяне на фактура или чрез
банков превод при издаване на фактура от страна на ДОСТАВЧИКА.
Законност и произход на дървесния чипс
Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че дървеният материал, използван за
производството на дървесен чипс, произхожда от региона/района на ………………….
и е законно добит, спазвайки влезлите в сила нормативни актове на Република
България, от устойчиво управлявани източници (влязъл в сила горскостопанствен
план, придобит валиден FCS или PEFC сертификат). ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че
има законно право да доставя и продава дървесния чипс, предмет на договора.

Права и задължения на страните
Чл.9. Страните по договора се задължават да координират и организират доставките
на дървесен чипс чрез необходимото за това сътрудничество, включително и да
съобщават своевременно една на друга за възникнали обстоятелства, които биха
затруднили или попречили на извършването на отделна доставка или доставки.

Срок и прекратяване на договора
Чл.10. Настоящият договор се сключва за срок от 1 година (12 месеца) и влиза в сила
от ……………2017 г. Ако някоя от страните не прекрати настоящия договор, неговият
срок се удължава с още 1 година (12 месеца).
Чл.11. Прекратяването на настоящия договор може да бъде извършено при
връчването на 3-месечно писмено предизвестие от всяка от страните.

Допълнителни разпоредби

Чл.12. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор,
както и нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а
когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на
Република България.
Чл.13. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат действащите
нормативни актове в Република България.
Чл.14. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните в писмена форма.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
ЗА ДОСТАВЧИКА:

ЗА КУПУВАЧА:

УПРАВИТЕЛ: …………………………
/ ……………..…………. /

УПРАВИТЕЛ: ……………………..
/ ……………..…………. /

