ДОГОВОР
№ 2018-У-022

Днес, 16.03.2018г., в гр. Силистра, между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА,
със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, код по Регистър БУЛСТАТ
000565537, представлявана от д-р Ю.Н.Н, в качеството на Кмет и А.П.В., в качеството на гл. счетоводител,
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
"БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ - 1" ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. «Янко Тодоров» No 21, ет. 1, ап. 14, ЕИК 204882501,
представлявано от Д.Г.И, в качеството на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) се сключи този договор
(„Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при
условията на този Договор, следните услуги: дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в
обекти, и на зелени площи в община Силистра, наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата
спецификация, включително КС, Предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от
него.
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите
на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в
срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо) 1.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със
срок на действие до края на 31.12.2018г.
Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са посочени в Предложението за изпълнение –
Приложение № 2.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на гр. Силистра и общ. Силистра.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с
подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в
такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

1
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обща цена в размер на 15 096,07 (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и седем стотинки) лева 2
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма регистрация по ЗДДС.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния
състав, които ще отговарят за изпълнението, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да
е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна. Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на
Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение
на Договора и не подлежат на промяна.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 100 % от стойността на всяка изпълнена дейност в
срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответната дейност.
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва от бюджета на Община Силистра и съответно от
всяко звено на бюджетна издръжка към нея, в зависимост от обекта в който е извършена конкретната
обработка, въз основа на следните документи:
1. протокол за приемане (протокол за обработка) на Услугите за съответната дейност, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел Предаване и
приемане на изпълнението от Договора; и
2. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (словом) дни след
получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1. 4
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Алианц банк
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG41BUIN 95611000589691
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в
срок от 3 (три) дни 5, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя
в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
Чл.11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде
предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане
на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на
подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите
на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Възможно е да се уговори плащане в евро или др. валута.
Когато изпълнителят е избран по оферирани единични цени, може да се посочи обща крайна стойност, изчислена на
база на прогнозните обеми, когато има ограничение на финансовия ресурс.
2
3

4
5

При необходимост и по преценка на страните могат да се включват специализирани клаузи.
Обикновено е до 3 дни.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право,
предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по
този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или
необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за извършените обработки и да извърши повторни обработки
в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това (ако е приложимо);
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на
работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или
съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП и да контролира изпълнението на
техните задължения (ако е приложимо);
6. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително
писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 5 (пет) дни от
сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
8. При извършването на ДДД дейностите, да спазва изискванията на Закона за здравето, Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за безопасни и здравословни условия на труд,
Наредба № 1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и
дератизации, както и други нормативни актове имащи отношение към предмета на договора.
9. да използва биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на условията на издаденото разрешение и на
изискванията, посочени на етикета и в информационния лист за безопасност;
10. При необходимост и постъпили сигнали, да изпълни допълнителни обработки срещу оси/ стършели.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава
информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при
необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повторна обработка, ако резултатът след изпълнена обработка е
неефективен;
5. да не приеме някои от протоколите за извършени обработки, ако не съответстват на уговореното в
Договора;
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
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3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на
Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно
приложимото право;
4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за
отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска
това.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 6
Чл. 17. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол за приемане
(протокол за извършена обработка), който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 7 в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен
протокол“)]. 8
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване (повторна обработка) в определен от него срок, като в такъв случай обработката е
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ);
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.
(2) В случай, че бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в протокол и се определя
подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 19 – 22 от Договора.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на
изправната неустойка в размер на 0,5% от Цената за съответната дейност/задача за всеки ден забава, но не
повече от 10% от стойността на съответния задача.
Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или
при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната
дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на
услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати
договора.
Чл. 21. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна
дължи неустойка в размер на 10% от Стойността на Договора. 9
Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна
да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер,
съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява: 10
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

При необходимост възложителите могат да уредят и други клаузи относно предаването и приемането на
изпълнението.

6

Чл.71 ППЗОП.
Предаването на изпълнението е допустимо да се документира и по други начини в зависимост от предмета на
поръчката
9
Не се дължи неустойка за
10
Изброените основания не са изчерпателни.
7
8
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата
Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да
представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по
искане на всяка от Страните.
Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено
задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за
задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до
неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, считано от
Датата на постъпила заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 60 (шестдесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да
му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно
или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението
се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда
на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице –
Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на
прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат
необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички протоколи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата
на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.
Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия
имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП
или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на
ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията,
се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
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Спазване на приложими норми
Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора.
Изменения
Чл. 30. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма
и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 31. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга
останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма,
ако има такава.
Уведомления
Чл. 32. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и
могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33
Тел.: 086 816 241
Факс: 086 823 343
e-mail: mayor@silistra.bg
Лице за контакт: Р.П – секретар на Община Силистра
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, ул. „Янко Тодоров” № 21, ет. 1
Тел.: 0896 742962
e-mail: desislav82@abv.bg
Лице за контакт: Д.И
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе
адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за
контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е
длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма,
седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и
представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.
Приложимо право
Чл. 33. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско
законодателство.
Разрешаване на спорове
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Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и
споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд. 11
Екземпляри
Чл. 35. Този Договор е изготвен и подписан в 5 (пет) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
четири за всяка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 36. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация и КС;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КСС;
Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и членовете на ръководния състав.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличени данни на осн.чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 42, ал.5 от ЗОП

Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

д-р Ю.Н.
Кмет на Община Силистра

Д.И
Управител на "БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ - 1" ЕООД

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

А.В.,
гл. Счетоводител и н-к отдел „СК”
Съгласували:

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

1. Р.П,
Секретар на Община Силистра

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

2. М.К,
Директор дирекция „Финанси”

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

3. Н.Н,
Директор дирекция „Правна”
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Допустимо е да се уговори разглеждане на спора пред арбитраж.
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