ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЛЪКИ СИС ЕООД
ПРЕДМЕТ: ,,Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с.
Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община
Силистра“
по обособена позиция № 2 Периодични доставки на електрически материали
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ 2018-033 -Д
Днес, 31,08,2018г. , в гр. Силистра, между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Симеон
Велики № 33 с ЕИК 000565537, представлявано от д-р Юлиян Найденов, кмет на община
Силистра, чрез инж. Тихомир Петров Борачев, За Кмет на основание Заповед № ЗК –
1314/08.08.2018г., и Анелия Петрова Василева Главен счетоводител и Началник отдел
Счетоводство и контрол, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„ЛЪКИ СИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Харалампи
Джамджиев № 1 с ЕИК 201324078, представлявано от Свилен Иванов Стоянов в качеството на
управител. наричан 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) и Решение № ЗК- 1354/20.08.2018г., за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с
предмет: ,,Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с.
Калипетрово, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет към Община
Силистра“, по обособена позиция № 2 Периодични доставки на електрически материали“
„
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на
строителни материали, описани в Техническа спецификация - Приложение № 1, което е неразделна
част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Доставките на строителните материали следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с Техническа спецификация – Приложение №1, и приетото
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2,
представляващи неразделна част от настоящия договор.
(3) Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да
приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията
на настоящия договор.
Чл.2 Доставяните материали следва да бъдат придружени със съответните сертификати за качество
или други документи, удостоверяващи съответствието на качествените им характеристики. В
съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на
годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо).
II.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3 (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя обща цена в размер до 41 473 лева /четиридесет и една хиляди четиристотин
седемдесет и три/ без ДДС, 20 % ДДС – 8 294.60 лева или общо 49 767.60 лева /четиридесет и девет
хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и шестдесет ст./ с включен ДДС, съгласно Ценовото
му предложение /представляващо сбор по единични цени на прогнозните видове материали/Приложения № 2, неразделна част от настоящия Договор.
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(2) Посочените единични цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор.
(3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка,
посочена от Изпълнителя:
Обслужваща банка
IBAN
BIC
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на
банковата му сметка в срок до 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок счита се, че плащанията, по посочената в
настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
(4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със
съответната дължима сума.
III.
СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Чл.4 Договорът е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизането му
в сила. Действието на настоящият договор е до 05.09.2019г. или до достигане на максималната
прогнозна стойност за позицията, което от двете събития настъпи първо.
Чл.5 Договорът влиза в сила от 05.09.2018г. Срокът за доставка е 3./три/ календарни дни, считано
от датата на подаване на заявка от страна на поделението разпоредител с бюджет.
Чл.6 (1) Място за изпълнение на обществената поръчка е съгласно подадената заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в нея ще присъства точното наименование на звеното, за което са
предназначени материалите, както и точния адрес за доставка.
(2) Доставката и предаването/получаването на всеки конкретен вид материал се удостоверява с
подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемопредавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за:
отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в
съответствие с алинея с техническите характеристики за конкретният вид материал. Приемо предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), предмет на
доставка.
(3) При констатиране на явни Несъответствия, на доставените материали, Възложителят има право
да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват
констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия. След отстраняване на
Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на
доставката.
(4) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на
материалите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение за
изпълнение на поръчката на Изпълнителя – Приложение № 3 към настоящия договор се прилага
някоя от следните варианти:
б. „а“ Изпълнителят заменя материалите с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките
в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на
предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя или
б. „б“ Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния
протокол и/или съобразно гаранционните условия; или
б. „в“ цената по Договора се намалява съответно с цената на материалите с Несъответствия, ако
това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на
Несъответствието.
(5) Подписването на приемо - предавателния протокол без забележки има силата на приемане на
доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия“, които не
могат да бъдат установени при обикновения преглед на материалите или на Несъответствия,
проявили се в рамките на гаранционния срок.
(6) Когато Изпълнителят е сключил договор /договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
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IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1 да получи договорената цена за изпълнение на всяка приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка
съгласно регламентираните в настоящия договор размери и срокове.
т.2 да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на обществената
поръчка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен:
т.1 да изпълнява доставките на стоките, предмет на този договор, по асортимент, количество, вид и
качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и
условията на настоящия договор на свой риск срещу съответната цена в оригинална опаковка с
ненарушена цялост със свой амбалаж.
т.2 да доставя всички видове и количества строителни материали заявени от Възложителя,
съгласно условията на настоящия договор.
т.3 да доставя целия асортимент от строителни материали, заявени от възложителя, според
необходимостта.
т.4 да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнението.
т.5 да иска приемане на доставките чрез определени от Възложителя лица.
т.6 да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на доставките.
т.7 да издава съответните документи /фактури/ за извършване на плащанията до 5 /пет/ работни
след осъществяване на доставката.
т.8 да сключи договор за подизпълнение с посоченият в офертата му подизпълнител в срок от 10
/десет/ дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок;
(3) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 3 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.
(4) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване
на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на Договора.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да подава заявка за количеството и видовете строителни материали съгласно настоящия
договор.
т.2 да не поръчва част от изброения асортимент в Техническа спецификация- Приложение №1,
неразделна част от този договор.
т.3 да осъществява контрол, чрез упълномощени от него лица (длъжностни лица по обектите) към
момента на доставките на съответните стоки с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и
количеството по направената заявка или липса на съпровождащи документи по чл.2 от настоящия
договор, и при констатиране на несъответствие незабавно да направи рекламация пред
Изпълнителя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен:
т.1 да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на
описаното в настоящия договор.
т.2 да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
т.3 да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.4 да приеме и заплати само количествата, които е заявил и получил.
VI.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
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Чл.9 Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 3 % /три процента/ от цената
на настоящия договор без ДДС или сума в размер на 1 244.19 лева /хиляда двеста четиридесет и
четири лева и деветнадесет ст./.
Чл.10 Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни, след
окончателното приключване на договора.
Чл.11 (1) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по настоящия договор, установено с констативен
протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на договора
по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнението на
договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване до компетентен съд. В този
случай задържането на гаранцията е до разрешаване на спора от съответния съд.
(4) Сума от Гаранцията за изпълнение може да бъде задържана в случай на неизпълнение на
доставка или неизпълнение на целия асортимент от заявката.
(5) За времето, през което гаранцията за изпълнение е престояла при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не се
дължат лихви.
VII. НЕУСТОЙКИ
Чл.12 (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на 0,5 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия
договор без ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите когато те надхвърлят
договорената неустойка.
(2) При пълно неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 25 % /десет процента/ от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор без ДДС.
(3) Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 10,
ал. 2 от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
наказателна неустойка в размер на 20 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.
При извършване на настоящото неизпълнение повече от два пъти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да
прекрати договора едностранно без предизвестие като същият задържа целия размер на
гаранцията за добро изпълнение.
(4) При установяване на частично неизпълнение на повече от 2 /две/ доставки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да прекрати договора без предизвестие относно недоставените стоки или целия договор.
(5) При прекратяване на договора при условията на ал. 3 и ал. 4 на настоящия член гаранцията за
изпълнение на договора по чл. 18 от настоящия договор остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
т.1 по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
т.2 с изтичане на уговорения срок;
т.3 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 или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата;
т.4 при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“)
продължила повече от 7 (седем) дни;
(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие, с уведомление,
изпратено до Изпълнителя:
т.1 когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 4
(четири) дни;
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т.2 при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията;
т.3 използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва
подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната,
съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в
съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
(3) 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.
Чл.14 Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за
извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на
Договора.
Чл.15 Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в
приложимото законодателство.
Чл.16 Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП.
IX.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.17 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за
възникването на непреодолима сила.
Чл.18 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата
Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
Чл.19 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл.20 Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
X.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ1
Чл.21 Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена
при и по повод изпълнението на Договора: /не приложимо/.
Чл.22 Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е,
освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация
пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на
изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.
XI.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23 За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Чл.24 Представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на
настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Съгласно списък на обектите;
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Телефон: 0894 660 124; 0897 809 922;086/882 562; office@luckyss.com
kerpeden@luckyss.com
Чл.25 Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да
съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.
Чл.26 Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут,
адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
Чл.27 Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор
адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При
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неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена
на адресите по настоящия член, се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.
Чл.28 Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по
куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно
изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Чл.29 Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор
на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Чл.30 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани
първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай на спор, всяка
Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за
преговори с посочване на дата, час и място за преговори.
Чл.31 В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове,
породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за
разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.32 Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2.
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3.
Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4.
Приложение № 4 - Списък на обектите;
Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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