ДОГОВОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРЕРАБОТКА 

№ ......../ ............................


Днес, ................................,   се сключи настоящият договор между:

............................................................................................................................................................

.................................................................ИННДР..........................БУЛСТАТ.................................

представлявано от ......................................................................................................,  наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

И
............................................................................................................................................................

.................................................................ИННДР..........................БУЛСТАТ.................................

представлявано от ......................................................................................................,  наричан за краткост ПРОИЗВОДИТЕЛ



Двете страни се договориха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ приема да засее и отгледа земеделска продукция, представляваща:

 Продукт - /домат, пипер, др./	................... качествo*	...................... количество	   	
Продукт - .......................   		....................качество*	 ....................... количество  		
Продукт- ......................... 		....................качество*	....................... количество   		
Продукт - ......................		....................качество* 	....................... количество   		
която да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изкупуване при условията, в сроковете и цена предвидени в настоящия договор.
*Изискванията за качество са неотменна част от Договора и са оформени в Приложения 

Чл.2. За осъществяването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ предварително остойностени:
1....../например – семена, препарати,  торове / .........................................................................
2......................................................................................................................................................  
3......................................................................................................................................................  

2.2. Стойността на посоченото по чл.2 ще бъде удържана при заплащането на доставената продукция .


II .ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

Чл. 3. Продукцията, произведена и доставена по силата на този договор, се дели на две или три качества , в зависимост от продукта.
 Окачествяването на продукцията се извършва :
Към момента на доставката в предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от негов представител/ или
	.......при производителя към момента на експедицията от представител на Възложителя и Изпълнителя за партиди над 100 т и еднократни доставки над 15 т – Предложение на АБП


Чл.4. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати за доставената продукция е следната:
	Продукт - .................................. - 	...................... лв. за първо   качество;
	Продукт - ................................. - 	................. ... .лв. за първо   качество
	Продукт - .................................. - 	...................... лв. за второ    качество;
	Продукт - ................................. - 	................. .... лв. за второ    качество
	.......
	.......


Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати продукцията, доставена му от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  в  срок до:  ............................................................................................................


III. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 6. Страните се договарят доставянето на продукцията да стане в следните срокове:
Продукт - ................................................		срок на доставка - ..................................
Продукт - ................................................		срок на доставка - ..................................
Продукт - ................................................		срок на доставка - ..................................
Продукт - ................................................		срок на доставка - ..................................





IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:
7.1. Да получи продукция, отговаряща на изискванията за качество и количество съгласно договора; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да приема продукция, която не отговаря на качествените изисквания.
7.2. Да получи продукцията, предмет на договора, в предвидените срокове за доставка. 




Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.1. Да предостави на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ описаното в чл.2 на договора. Счита се, че полученото отговаря на качествените изисквания, ако не бъде направено писмено възражение от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ към момента на получаване.


8.2. Да заплати доставената му продукция, отговаряща на критериите за качество, по цените и в сроковете, предвидени в този договор.
	За забавяне на плащането се дължи неустойка – 5% на месец върху неизплатената сума, считано от времето на  фактуриране . – Предложение  на АБП


Чл.9. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. Да достави продукция, отговаряща на изискванията за качество и количество съгласно договора;
9.2. Да спазва  сроковете за доставка;
9.3. Да използва предоставения му амбалаж само за превоз на продукция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да върне амбалажа в състояние, годно за нормална употреба, в петдневен срок от датата на последната доставка.Липсващият и похабен амбалаж се възстановява или заплаща от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
9.4. Да предостави копие от ДНЕВНИК ЗА ВОДЕНИТЕ ХИМИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ заверени от АГРОНОМ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА /съгласно ЗЗР -Закон за защита на растенията/.

Чл.10. Права на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
10.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ  има право да получи заплащане за доставената продукция по цените и в сроковете, предвидени в договора
10.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право да получи посоченото в чл.2 от Договора. 


V.   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.   НЕУСТОЙКИ

Чл.11. Всяка от страните има право да търси обезщетение за претърпените от нея вреди поради неизпълнение на задълженията на другата страна.

Чл.12. 
ал.1. Ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не достави договореното количество земеделска продукция и не изпълни задълженията си по чл.9 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер равен на 100% от  договореното , но недоставено  количество. 
ал.2. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изкупи договореното количество земеделска продукция, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има право на неустойки в размер на 100% от стойността на неизкупеното количество.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.13. Договорът влиза в сила от      ......../........./ 2006г.

.

Чл.14. Възникналите спорове ще бъдат решавани чрез споразумения, а когато това е невъзможно – по реда на гражданското и търговско законодателство пред компетентния български съд.

Чл.15. Страните се споразумяват на основание чл.91 от ГПК,  че при възникнали спорове по неизпълнение на договора, компетентен съд е този по месторегистрация на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.16. При настъпили форсмажорни обстоятелства като: градушка, наводнение, пожар, ураган, засушаване и разграбване, довели до унищожаване на над 50% от очакваната продукцията на полето  договорените количества и качества се преразглеждат. Форсмажорните обстоятелства се удостоверяват писмено от  комисия със представители на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  съотвeтните компетентни органи. 



 
Настоящият ДОГОВОР е подписан в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните







ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ......./подпис/.........................
				/име, фамилия /     






ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  ......./подпис/......................                              
				/име, фамилия /




