ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОНЯ 83“ ЕООД, гр. Силистра
ПРЕДМЕТ: Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на
„Домашен социален патронаж“

ДОГОВОР
2016- 046 -Д
Днес 29.09.2016 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра с адрес гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” №33, БУЛСТАТ:
000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет и Анелия Петрова
Василева – Главен счетоводител и началник отдел „Счетоводство и контрол“, наричана подолу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„Соня 83“ЕООД, с адрес на управление гр. Силистра , ул. „Ангел Кънчев”, № 25, с
ЕИК:118584720, представлявано от Соня Великова Алексанрова - управител, наричан подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да закупи и достави
употребяван автомобил с технически характеристики описани в Техническо задание на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 от настоящия договор и Ценово предложение за
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към настоящият договор.
(2) Предаването и приемането на лекия автомобил ще се извърши с подписването на
двустранен приемо-предаветелен протокол от страните, след извършване на окончателен
оглед.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Стойността на договора за закупуване и доставка на лек автомобил, която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на 7 600 лв.(седем хиляди и
шестстотин) без ДДС, съгласно приложено Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 2 от настоящия договор. Изпълнителят не е регистриран по ЗДДС.
(2) Стойността по ал. 1 от настоящия член ще се изплати в срок до 30 (тридесет) дни,
след представяне на приемателен протокол и платежен документ (фактура) по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN …………..
(3) Данни за фактура: Община Силистра, гр. Силистра, ул. Симеон Велики №33,
Булстат: 000565537 мол: д-р Юлиян Найденов.
(4) В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на
доставката, включително мита, такси и задължения по гаранционното обслужване на
автомобила.
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3 Срокът за изпълнение е 20 (двадесет) календарни дни от датата на сключване на
настоящия договор. Гаранционното обслужване на автомобила е един месец, съгласно
Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №3, неразделна част от настоящия
договор.
Чл.4 Място на изпълнение - Община Силистра, ул. „Симеон Велики” №33.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да получи доставката на автомобила при условията, определени в настоящия
договор;
т.2 да прегледа преди доставката автомобил за явни недостатъци и в случай, че
констатира такива да направи своите възражения;
т.3 при откриване на скрити недостатъци, които, не са могли да бъдат забелязани при
обикновен преглед, да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираното, при
което последният е длъжен да извърши тяхното отстраняване за своя сметка;
т.4 да получи цялата документацията относно автомобила по надлежния ред;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената в чл. 2, ал. 1 от
настоящия договор цена на доставения автомобил на изпълнителя в срок по настоящия
договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да достави в срока по чл. 3 от настоящия договор лекият автомобил, предмет на този
договор.
т.2 да прехвърли правото на собственост върху автомобила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
всички съответни документи;
т.3 да пази автомобила с грижата на добрия търговец до предаването му на
възложителя;
т.4 да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го
прегледа за явни недостатъци и да направи възраженията си. Ако по-късно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при
обикновен преглед, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка, и при
необходимост да направи замяна според разпоредбите на Закона за задълженията и
договорите /ЗЗД/.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността по чл. 2, ал. 1 в сроковете по
чл. 2, ал. 3 от настоящия договор при изпълнението му.
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.7 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка в срок, съгласно
договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от цената по
договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 2, ал. 1 на настоящия
договор без ДДС.
(2) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената по чл. 2, ал. 1
на настоящия договор без ДДС.
(3) Заплащането на уговорената по ал. 1 неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от
възможността да претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8 (1) Договорът се прекратява в следните случаи:
т.1 по взаимно писмено съгласие между страните, оформено със споразумение за
доброволно уреждане на отношенията им.
т.2 с надлежно изпълнение на всички задължения на страните.

т.3 поради възникнали обстоятелства след сключването му, които правят невъзможно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да го изпълни.
т.4 при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5
(пет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(2) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от 3 (три)
календарни дни след настъпване на тези обстоятелства.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Галя Горанова, тел:
086 816 300;
Чл.10 Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Соня Александрова,
тел: 0896 78 48 80;
Приложения към настоящия договор са:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
Възложител:
________/п/____ заличено на осн. чл.2 ЗЗЛД
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра
_______/п/_____
Анелия Василева заличено на осн. чл.2 ЗЗЛД
Главен счетоводител и Н-к отдел „СК“
Съгласували:
______/п/______ заличено на осн. чл.2 ЗЗЛД
Мирослав Калинов
Директор дирекция „Финанси“
______/п/______ заличено на осн. чл.2 ЗЗЛД
Валерий Недев
Юрисконсулт

Изпълнител:
_____/п/________
Соня Александрова
Управител на „Соня 83“ ЕООД

