ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ,,СМАРТ СОФТ“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации и 7 бр. монитори за РУ на
МВР-Силистра“

ДОГОВОР
2017 – 034 - Д
Днес 17.08.2017 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра, със седалище и адрес на управление 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 по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
,,СМАРТ СОФТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н район Сердика, ж.к
Банишора, ул. Козлодуй № 98, с ЕИК: 832069304, представлявано от Румен Тодоров Трифонов,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка
с предмет: „Закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации и 7 бр. монитори за РУ на МВРСилистра‘‘, съгласно Технически задания - Приложение №1 неразделна част от този договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 Стойността на договора за закупуване и доставка на компютърните конфигурации и
мониторите, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на 4 137,00 лв.
(четири хиляди сто тридесет и седем лева) без ДДС, ДДС в размер на 827,40 лв. (осемстотин
двадесет и седем лева и четиридесет стотинки) или общо 4 964,40 лв. (четири хиляди деветстотин
шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки) с ДДС, съгласно Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2 от настоящия договор.
Чл.3 Стойността на доставката на закупените компютърни конфигурации и монитори се доказва
с двустранно оформен приемо - предавателен протокол по чл. 17, ал. 2 от настоящия договор и
платежен документ (фактура).
Чл.4 Стойността по чл. 2 от настоящия договор ще се изплати в срок до 30 (тридесет) работни
дни след представяне на документите по предходният член по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN сметка: BG12UBBS84231013057210
BIC код на банката: UBBSBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Чл.5 (1) В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на
доставката и покриването на гаранционния срок.
(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи,
които са приети по реда на настоящия договор.
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(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6 Срокът за изпълнение е 30 (тридесет) календарни дни от деня на сключване на настоящия
договор, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3
към настоящия договор.
Чл.7 Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.
Чл.8 Място на изпълнение - Община Силистра.
IV. 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 за плащане /Приемо – предавателни протоколи/.
т.2 да изплати цената по чл. 2 в срока по чл. 4 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.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да извърши предаването на компютърните конфигурации и мониторите на предварително
уточнено място, находящо се в гр. Силистра.
т.2 да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката, придружена с гаранционна карта и всички
изискуеми документи, както и с придружаващото го указание за експлоатация.
т.3 да извърши предаването на доставката в присъствието на представители от двете страни чрез
подписване на двустранен приемо - предавателен протокол.
т.4 да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат непредвидени обстоятелства,
които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.
т.5 сключи договор/договори за подизпълнение, спазвайки изискванията посочени в ЗОП и
ППЗОП, с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия
договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността по чл. 2 от настоящия договор, в
сроковете по чл. 4 при изпълнение на договора.
VI. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстрани появилите се дефекти в гаранционните срокове за своя
сметка, съгласно представената оферта.
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
2

от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се изпраща по факс или електронна поща (e-mail) 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 машина 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.
VІІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.16 (1) Контролът по изпълнението на дейностите по настоящия договор ще се осъществява от
лицето Енчо Христов – Гл. спец. ,,ИС и КТ“ при Община Силистра.
(2) Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата оперативна
самостоятелност.
Чл.17 (1) Приемането на доставката се извършва от лицето по чл. 16, ал. 1 определено от страна
на Възложителя и представител на Изпълнителя.
(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по
предходната алинея на двустранен протокол (приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
изпълнението и приемането на работата по договора.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл.18 (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 договора 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 от настоящия договора
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.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19 (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 VI, 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.
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(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.20 Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде:
Енчо Христов – Гл. спец. ,,ИС и КТ“ , тел. 086/816 321.
Чл.21 Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде:
Румен Трифонов - Управител, тел. 02 4912028.
Приложения към настоящия договор:
1. Техническо задание - Приложение №1;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2;
3. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3.
Този договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Тихомир Борачев
За Кмет на Община Силистра

На основание заповед №ЗК-1356 от 03.08.2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Румен Трифонов
Управител на „СМАРТ СОФТ” ЕООД

.............................
Анелия Василева
гл. счетоводител
и началник отдел „Счетоводство и контрол“

Съгласувал:
1. Мирослав Калинов,
Директор дирекция „Финанси”
2.Николай Николов,
Директор дирекция „Правна”
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