ДОГОВОР
№ 2017- 035 -Д
Днес, 01.09.2017 г. в гр. Силистра между страните:
ОБЩИНА СИЛИСТРА със седалище и адрес на управление: гр. Силистра 7500, ул.
„Симеон Велики” № 33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов
– Кмет, чрез инж. Тихомир Петров Борачев, За Кмет на основание Заповед № ЗК –
1356/03.08.2017г., и Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител и началник отдел
„Счетоводство и контрол“ , наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„АС - СТРОЙ“ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков”
№ 8, с ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов – в качеството си на
управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна се сключи настоящият договор при
следните условия:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейността по
създаване на детски площадки с кът за отдих в с. Калипетрово, с. Айдемир и с. Брадвари, съгласно
Технически задания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1, Приложение №2 и Приложение № 3
от настоящия договор.
Чл.2 (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
(2) Срок за изпълнение -3 /три./ работни дни от датата на сключване на договора, но не по –
късно от 30. 09. 2017 г.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3 (1) Общата стойност на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати е 24 972.70
лв.(двадесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и два лева и седемдесет стотинки) без
ДДС, ДДС 20% - 4994.54 (четири хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и петдесет и
четири ст.) лева или 29 967.24 (двадесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и
двадесет и четири стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 2 от настоящия договор. По обекти както следва:
т. 1 с. Калипетрово в размер на 8 329.00 (осем хиляди триста двадесет и девет) лева без ДДС,
9 994.80 (девет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и осемдесет ст.) с ДДС ;
т. 2 с. Айдемир в размер на 8 319.00 (осем хиляди триста и деветнадесет) лева без ДДС, 9 982.80
(девет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и осемдесет ст.) с ДДС ;
т. 3 с. Брадвари в размер на 8 324.70 (осем хиляди триста двадесет и четири лева и седемдесет ст.)
лева без ДДС, 9 989.64 (девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и четири ст.)
с ДДС;
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер на 50 %
от договорената стойност за всеки от обектите по предходната алинея, както следва:
т. 1 с. Калипетрово – в размер на 4 164.50 (четири хиляди сто шестдесет и четири лева и петдесет
ст.) лева без ДДС, 4 997.40 (четири хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет ст.)
с ДДС;
т. 2 с. Айдемир – в размер на 4 159.50 (четири хиляди сто петдесет и девет лева и петдесет ст.) лева
без ДДС, 4 991.40 (четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и четиридесет ст.) с ДДС,
т. 3 с. Брадвари - в размер на 4 162.35 (четири хиляди сто шестдесет и два лева и тридесет и пет
ст.) лева без ДДС; 4 994.82 (четири хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и осемдесет и две
ст.) с ДДС, в срок до 30 дни от издаване на фактура за размера на авансовото плащане от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Стойността по чл. 3, ал. 1, ал. 2 от настоящия договор ще се изплати в срок до 30 (тридесет)
дни, след представяне на първични платежни документи и двустранно подписан протокол за
изпълнените и приети доставки и услуги, за всеки от обектите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по
следната банкова сметка:
IBAN: заличена информация
BIC код:
Банка:
(3) Окончателно заплащане на изпълнените дейности ще се извършва, след съгласуване на всички
отчетни документи и констативния/ите протокол/и от проверката на обектите от страна на
„ПУДООС”, чрез „Регионална инспекция по околната среда и водите” гр. Русе, при осигурени
средства от финансиращата страна - ПУДООС.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:
т.1 да осъществява контрол върху дейността и качеството на извършваните дейности от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по начин, който не затрудня работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.2 да получава периодично информация за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор;
т.3 да отказва плащания при констатирано забавяне на изпълнението на дейностите, както и да
иска за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на недостатъци, несъответствия и/или
установени липси, а при установяване на съществени отклонения от качеството, да откаже да
приеме работата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава:
т.1 да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен достъп до местата за извършване на
дейностите, предмет на договора.
т 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, според условията и сроковете уговорени с
настоящия договор.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1 да получи съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване на достъп до местата за извършване
на дейностите по настоящия договор;
т.2 да получи уговореното възнаграждение, съобразно представен протокол за извършената работа
в срока по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава:
т.1 да организира извършването на работите в срок и при спазване на необходимата технологична
последователност;
т.2 да извърши възложените му дейности качествено и в определените срокове;
т.3 да спазва всички нормативи имащи отношение с изпълнение на дейностите уговорени в този
договор;
т.4 да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта да се вземе решение по въпрос,
който е от компетентността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не му е възложен, като задължение по този
договор;
т.5 да осигури достъп и възможност за проверки и контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
РИОСВ, ПУДООС и държавните органи.
т.6 да освободи и почисти обекта, след изпълнение на дейностите и преди подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол.
т.7 по време на действие на гаранционният срок от 2.5 /две години и половина/, да поддържа
доставените съоръжения във вид, позволяващ безпроблемната им употреба.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети лица по време на изпълнението на договора.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6 (1) Този договор може да се прекрати в следните случаи:
т.1 с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор;
т.2 по взаимно писмено съгласие на страните;
т.3 едностранно с 5-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на
задълженията по чл. 5, ал. 2 от настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни
своите задължения по договора.
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.7 (1) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 от настоящия
договор, страните не дължат неустойка една на друга.
(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 6, ал. 1, т. 3 на предходния член
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия
3

договор без ДДС. Освен неустойката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна
лихва за причинени щети и пропуснати ползи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8 За неуредените въпроси по настоящия договор, страните се споразумяват помежду си, а
при непостигане на съгласие се прилагат действащите законови разпоредби.
Чл.9 Контрол по изпълнението на дейностите от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се
осъществява от инж. Весела Тодорова – н-к отдел „ИПОС”, тел: 086 816252.
Чл.10 Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Светозар Стефанов –
Управител., тел:0888253929.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1.1 Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обект №1;
Приложение № 1.2: Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обект №2;
Приложение № 1.3: Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обект № 3;
Приложение № 2: Предложение за изпълнение на Изпълнителя;
Приложение № 3: Ценово предложение на Изпълнителя;
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра, два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Д О Г О В А Р Я Щ И С Е:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

....................................
инж. Тихомир Борачев
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед № ЗК – 1356/03.08.2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

....................................
Светозар Стефанов
Управител на „Ас- строй“ ЕООД

.....................................
Анелия Василева
гл. счетоводител
Съгласували:
1. Мирослав Калинов,
Директор дирекция „Финанси”
2. Николай Николов
Директор дирекция „Правна”
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