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АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНА
ВОДА И ПОЛЗВАНЕ НА ДИСПЕНСЕР
№................../..................... г.
Днес ..........................г. в гр. София, между:
1. „.................................”, ЕИК ....................., ДДС №..........................., със седалище и адрес на
управление в гр ........................................., представлявано от........................................, наричано
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. ВИСТА – 1 ЕООД, БУЛСТАТ 131360111, Дан. № BG131360111, със седалище на адрес на
управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. Люботрън № 13, ет. 1, ап. 2, представлявано от
Ирина Янкова, в качеството си на Управител, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3
/три/ работни дни, считано от датата на подписване на договора, за временно възмездно ползване
на ................ (.............. ) броя диспенсър (голям). (1) №.W-10............................................
.за студена и топла вода, висок и нисък, работещ с РЕТ галони с вместимост от 19 литра.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да му доставя натурална минерална
вода с търговска марка „КНЯЖЕВСКА”, „ДЕВИН” „ КНЯЖЕВО” „ ПРЕДЕЛА” срещу
задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати договорената между страните цена.
Чл. 2. Настоящият договор е безсрочен и започва от момента на подписването му от двете
Страни.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплаща за 1 (един) РЕТ галон цената, определена в
Приложение 1 към настоящия договор. При евентуални промени в ценообразуването
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилата промяна в същия ден, в
който е постъпила съответната заявка.
Чл. 4. Разплащането за доставените продукти се извършва в брой.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получава за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоката на адрес:
гр. София......................................, Мобилен телефон......................................., лице за контакт:
..........................................
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(2) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горепосочените диспенсъри, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да поръчва
минимум 4 / четири / галона на месец.
(3 )ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен при всяка следваща доставка да върне точното количество
предоставени му галони до момента. В случай на липса дължи обезщетение от 15 /петнадесет/
лева без ДДС за всеки галон.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да употребява предоставеният му за
ползване диспенсър за минерална вода само и единствено с доставяна от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минерална вода.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплати уговорените такси и цени в размера, по начина
и в сроковете, определени в настоящия договор.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да получи и приеме стоката, като подпише в 2 екземпляра
приемо- предавателен протокол и съответните финансови документи.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да поддържа в изправност предоставеният му автомат за
минерална вода, като разходите по щети, причинени от неправилна експлоатация са за негова
сметка.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да експлоатира предоставеният му диспенсър съгласно
указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и с грижа та на добър стопанин.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да предава обратно в изправност празните РЕТ галони,
предоставени му за оборотно ползване при всяка нова доставка.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да върне диспенсъра и предоставените му галони след
прекратяване на договора в същото състояние и количество, в което са му били предадени.
Чл. 10. (1) При повреда на предоставеният му диспенсър, причинена от него, от лица на
неговото домакинство, от наети от него работници и/ или служители или при други
обстоятелства, включително от трети лица, пребивавали в помещението, в което е поставен
диспенсъра, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплати неустойка в размер от 180 /сто и осемдесет
лева / за всяка повредена машина за причинената щета.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплати по 15 /петнадесет/ лева без ДДС за всеки
повреден оборотен галон на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Рискът от случайно погиване на диспенсъра и предоставените галони е за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените цени и евентуални неустойки
по чл. 5 (2) и чл. 10 (1) и (2) в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира, достави и предаде договорената в раздел
I, чл. 1 стока, съобразно уговорените с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вид, количество и качество и в
съответствие с указаните срокове, като транспортните разходи по доставката са за негова сметка.
Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изпълнил част от доставката и по – нататъшното изпълнение
на договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи заплащане в размер на доставената част от
стоката.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 14 (1) При повреда на предоставяната стока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговаря съгласно раздел
III, чл. 10 от този договор.
(2) При нарушение на задълженията си по чл. 5, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в
двоен размер на цената по договора.
(3) След прекратяване на договора и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не върне стоката в 7-дневен срок,
същият дължи неустойка в двойния размер на цената на всеки диспенсър и предоставените му
оборотни галони, за всеки месец, през който е ползвал стоката без правно основание.
Чл. 15. Настоящият договор се прекратява при следните условия:
а) по взаимно съгласие на страните;
б) с 10 /десет/ дневно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
в) при неизпълнение на задълженията за изплащане на договорената цена, съгласно
изискванията на чл. 3, чл. 4 и чл. 6 от този договор, при неизпълнение на задълженията по чл. 5,
ал. 1 за повече от един месец или при неизпълнение на задълженията по чл. 5, ал. 3, чл. 7, чл. 8
или чл. 9 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дава подходящ
срок за изпълнение и без да се отправя предизвестие, а само с устно уведомление.
Чл. 16. Всички промени и допълнения към настоящия договор се извършват чрез
допълнително писмено споразумение между страните, което се явява неразделна част от този
договор.
Чл. 17. Всяка Страна ще уведомява другата писмено за промени в адреса за кореспонденция
без да се нуждае от подпис от другата Страна. Цялата кореспонденция ще се смята за получена,
ако е изпратена по факс или по електронна поща с потвърждение на получаването, или чрез
препоръчана поща на следните адреси на Страните:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София 1407, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. Люботрън № 13, ет. 1, ап. 2,
Email: vista.watercompany@gmail.com.
На вниманието на: Стефка Стоилова, Мениджър Продажби
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: .........................................................................................................................
Email...................................................
На вниманието на............................................................................
Чл. 18. Страните по настоящия договор ще решават възникналите относно изпълнението му
спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно пред съответния съд.
Чл. 19. За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Законодателство в
Република България.
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Настоящият договор се сключи и подписа в два еднакви екземпляра по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................................
(Виста-1 ЕООД)
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