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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОНТРАКС АД
ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на лаптоп
ДОГОВОР
2016-045-Д
Днес, 25.08.2016 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра с административен адрес гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” №33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов
Найденов – Кмет на Община Силистра чрез инж. Емил Иванов Гойчев,
оправомощен на основание чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1252/03.08.2016
г. и Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител и Н-к отдел „Счетоводство и
контрол”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
КОНТРАКС АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
Тинтява № 13, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:
817080126, представлявано от Йордан Петков Йорданов – Изпълнителен
директор, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл.194 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ” по
обособена позиция № 2 Доставка на лаптоп, съгласно Техническо задание Приложение №1 неразделна част от този договор.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 Стойността на договора за закупуване, доставка и монтаж, която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на 714,00 лв.
(Седемстотин и четиринадесет лева) без ДДС, ДДС – 20% в размер на 142,80
лв. или общо 856,80 лв. (Осемстотин петдесет и шест лева и 80 ст.) с ДДС,
съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3 от настоящия
договор.
Чл.3 (1) Стойността по чл. 2 от настоящия договор ще се изплати по банков
път в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по чл.5 от
настоящия договор.
1

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Гр.Силистра,7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
данните са заличени на
основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на
възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя.
(3) Разплащанията по ал. 2. се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е
длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването
му.
(4) Към искането по ал. 3. изпълнителят предоставя становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(5) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината
за отказа.
(6) Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя.
(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение
на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато
възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за
отстраняване в процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение
на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.
в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят
представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението
на условията по буква „а“ и буква „б“.
(8) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Чл.4 В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
изпълнението на доставката, монтажа и покриването на гаранционния срок.
ІІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.5 (1) Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за
приемане и предаване, който се подписва от представители на възложителя и
изпълнителя по договор за обществена поръчка.
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(2) За извършената доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
документ в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за
данък върху добавената стойност и всички подзаконови нормативни актове.
(3) Във всички документи, свързани с приемането на работата и разходо
оправдателни документи задължително се изписва текстът „Разходът се
осъществява по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” на Национална
програма Оптимизация на училищната мрежа” на МОН.
ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6 Срокът за изпълнение е 15 (Петнадесет) календарни дни след
подадена писмена заявка по E-mail от страна на възложителя.
Чл.7 Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.
Чл.8 Място на изпълнение – гр. Силистра, ул. Дръстър № 38.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да осигури свой упълномощен представител за приемане на доставката
и за съставяне на документите по чл.5 от настоящия договор;
т.2 да изплати цената по чл. 2 в срока по чл. 3, ал.1 от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на
договора, без това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.2 да отказва плащания при констатирано забавяне на доставката, както и
да иска за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на недостатъци,
несъответствия и/или липси установени при приемането на доставката, а при
установяване на съществени отклонения от качеството на доставеното, да
откаже да приеме изпълнението.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да извърши предаването на стоките на предварително уточнено място.
т.2 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставките, придружени с гаранционни
карти и всички изискуеми документи, както и с придружаващите ги указания за
експлоатация.
т.3 да извърши предаването на стоките в присъствието на представители
от двете страни чрез подписване на протокол, съгласно чл.5, ал.1 от настоящия
договор.
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т.4 да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат непредвидени
обстоятелства, които могат да забавят или да направят невъзможно
изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността по чл. 2 от настоящия
договор, в сроковете по чл. 3 при изпълнение на договора.
VIІ. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстрани появилите се дефекти в гаранционните срокове за своя сметка, съгласно Техническо предложение – Приложение
№ 2 към настоящия договор.
Чл.12 В случай на констатиран дефект и/или повреда от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се задължава в срок от 1 (един) работен ден да
уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
за
възникналия
дефект
и/или
повреда.
Уведомлението за възникнали дефекти и/или повреди се извършва от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се изпраща по факс или електронна поща (email) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за констатиране на
възникналите дефекти и/или повреди в срок от 24 (двадесет и четири) часа,
считано от уведомяването му, за съставяне на констативен протокол.
Чл.14 По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извършва отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди, и/или замяна
на дефектна, и/или повредена част или цялата стока в срок от 10 (десет)
работни дни, считано от констатиране на възникналите дефекти и/или повреди.
Чл.15 Гаранционната поддръжка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
клаузите на настоящия договор и при спазване на предписанията на
производителя.
VIIІ. НЕУСТОЙКИ
Чл.16 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част
от нея 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 от настоящия договор.
(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 от настоящия договора.
(3) Заплащането на уговорената по ал. 1 неустойка не лишава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от възможността да претендира за обезщетение за претърпени
вреди по общия ред.
ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл.17 (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 при неспазване клаузите на настоящия договор – с писмено
предизвестие, отправено от изправната към неизправната страна.
т.3 с изтичане срока по договора, включващ срока за изпълнение на
възложената доставка и гаранционните срокове по раздел VІI, както и с
извършване на всички дължими и уговорени плащания.
т.4 с надлежно изпълнение на всички задължения на страните.
т.5 поради възникнали обстоятелства след сключването му, които правят
невъзможно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да го изпълни.
т.6 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.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18 (1) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) При възникнали имуществени спорове между страните при или по
повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от
ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат
пред компетентния съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.
(3) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или
по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното
изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност,
техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило
не се прилага по отношение на задължителната информация, която
Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
(4) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия
договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените
данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок
от настъпване на промяната.
Чл. 19 (1) Данните за кореспонденция между страните по настоящия
договор са както следва:
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За Възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА – гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” № 33; лице за контакт: Павел Павлов, тел. 086 816 312
За Изпълнителя: Светозар Валентинов Иванов, тел.082 834610; E-mail:
svetozar_ivanov@stemo.bg
(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да
уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко
изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на
изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Приложения към настоящия договор:
1. Техническо задание - Приложение №1;
2. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
3. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3.
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Силистра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КОНТРАКС АД

За Кмет:
инж. Емил Гойчев
съгл. Заповед № ЗК-1252/03.08.2016 г.

Изп. Директор:
Йордан Йорданов

Главен счетоводител:
Анелия Василева
Съгласували:
1. Денка Михайлова
Зам. Кмет „ХД”
2.Мирослав Калинов,
Директор на Дирекция „Финанси”
3. Валерий Недев,
Юрисконслт
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