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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски
площадки на открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции:
ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи
ДОГОВОР–ПРОЕКТ
№ 2018-Д-044
Днес 19.12.2018 г. 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, и Анелия Петрова Василева - началник отдел ,,Счетоводство и контрол“ и Главен
счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.
„Москва” № 83, вписан в Търговсия регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 204960708,
представлявано от Атанас Недялков Атанасов – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
от друга страна,
на основание чл. 112 от ЗОП във връзка с чл. 69 от ППЗОП, във връзка със Решение № ЗК-1901
от 06.12.2018 г. на Кмета на Община Силистра за откриване на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски площадки на
открито на територията на гр. Силистра по обособена позиция №2, се сключи настоящият
договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Доставка и монтаж на
паркови елементи, съобразно Техническата спецификация – Приложение № 1 към настоящия
договор и относимите нормативни актове.
II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Обща стойност на договора за доставка и монтаж на парковите елементи е в размер
на 8 468,00 лв. (осем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева) без ДДС или 10 161,60 лв.
(десет хиляди сто шестдесет и един лева и шестдесет стотинки с ДДС, съгласно Ценово
предложение на Изпълнителя – Приложение № 3 към настоящия договор.
(2) Предложените единични цени на доставените и монтирани паркови елементи в
Количествената сметка – Приложение № 4 към настоящия договор, ще се смятат за твърди и
не подлежат на промяна, освен в случаите на чл. 116 от ЗОП.
(3) Посочената в ал. 1 на настоящия член стойност включва всички разходи на Изпълнителя по
изпълнението на предмета на договора.
Чл.3. (1) Стойността по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следната схема:
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т.1 Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1 на
настоящи договор, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
първичен платежен документ.
т.2 Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността по чл. 2, ал. 1 на
настоящия договор, при доставяне и монтиране на всички предвидени паркови елементи,
платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен
протокол и представяне на първичен платежен документ.
(2) Възложителят ще извършва всички изискуеми плащания по настоящия договор по следната
банкова сметка на Изпълнителя:
IBAN: BG98STSA93000025041204
BIC код: STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД
Чл.4 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.
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5 (1) Срокът за изпълнение на предвидените CMP по настоящата обществена поръчка е 45
(четиридесет и пет) календарни дни и започва да тече от подписване на договора, съгласно
Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение №2, неразделна част от настоящия
договор..
(2) Гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца, съгласно Техническото предложение на
Изпълнителя – Приложение №2, неразделна част от настоящия договор. Гаранционният срок
започва да тече от деня на монтажа на парковите елементи и подписването на приемопредавателния протокол между Възложителя и Изпълнителя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6 (1) Възложителят е длъжен:
т.1 да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор;
т.2 да оказва нужното съдействие на Изпълнителя на работата по този договор;
т.3 да осигури свободен достъп до обекта;
(2) Възложителят има право:
т.1 да изисква от Изпълнителя сертификати за произхода на доставените паркови елементи;
т.2 да осъществява контрол чрез свой представител на доставките и монтажа им на
определените места;
т.3 при констатиране на доставки, които не отговарят на изискванията по закон, да спира
извършването на доставката и да предписва нова такава за сметка на Изпълнителя;
т.4 при констатиране на некачествен монтаж на парковите елементи да дава задължителни за
Изпълнителя предписания за качественото монтиране на елементите;
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Чл.7 (1) Изпълнителят се задължава:
т.1 да достави паркови елементи, които да отговарят по вид и качество на посочените в
техническата спецификация, придружени от сертификати за произход и качество;
т.2 да монтира доставените елементи на определените места качествено, съобразно
нормативните изисквания;
т.3 да изпълнява разпорежданията на инвеститорския контрол;
т.4 да оказва съдействие при проверки от страна на Възложителя;
т.5 да уведоми своевременно Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението
на доставките, предмет на настоящия договор, и монтажа на им на определените места;
т.6 при констатиране на отклонения или скрити дефекти в доставяните елементи да замени
същите или отстрани несъответствията в срок до 48 ч. /четиридесет и осем часа/, като
разходите за това са за сметка на Изпълнителя;
(2) Изпълнителят има право:
т.1 да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на доставката и
монтажа, предмет на настоящия договор;
т.2 при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си по този договор да получи
от Възложителя в договорените срокове дължимите плащания;
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.8 (1) Гаранцията за изпълнение по договора е в размер на 5 /пет/ процента от стойността
по чл. 2, ал. 1 на настоящия договора без ДДС, т.е. 423,40 лева (четиристотин двадесет и три
лева и 40 ст.).
(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, банкова гаранция в полза на
община Силистра или застраховка, която обезпечава изпълнението.
(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя до изтичане срока на договора и се
възстановява в пълен размер в 60-дневен срок, освен случаите на приспаднатата неустойка.
(4) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора като неустойка, ако
договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя или в процеса на неговото изпълнение
възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията
за изпълнение може да бъде използвана от Възложителя за негови вземания, в случаи на
некачествено изпълнение на договорените работи.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.9 Предаването на изпълнението на Доставката се документира с протокол за приемане и
предаване, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в два
оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).
Чл. 10 (1) Възложителят има право:
т.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
т.2. да поиска замяна на доставени некачествени паркови елементи в определен от него срок,
като в такъв случай замяната се извършва в указан от Възложителя срок и 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;
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т.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай,
че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в
рамките на срока за изпълнение по Договора.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на доставката по този договор се извършва с
подписване на Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 (пет) дни
след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор. В случай, че
към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в Приемопредавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на
санкция.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11 Действието на този договор се прекратява:
(1) С изпълнение на всички задължения по този договор;
(2) По взаимно съгласие между страните;
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
Чл.12 Възложителят има право да прекрати договора без да дължи каквато и да е неустойка,
когато:
(1) Изпълнителят не започне доставките, които са му възложени в срок от десет работни дни;
(2) Изпълнителят прекъсне работата без съгласието на Възложителя с повече от пет работни
дни и въпреки отправената писмена покана не я продължи редовно в рамките на десет дни,
считано от датата на получаване на поканата;
(3) Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита продедура за
обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
(4) Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с
повече от 30 дни Възложителят може да развали договора. Прекратяването на договора става,
след предявяване на петнадесет дневно предизвестие като последното не освобождава
Изпълнителят от отговорност за неустойки.
(5) При системно нарушение (повече от два пъти в рамките на една година) от страна на
Изпълнителя на задълженията му по настоящия договор.
(6) Ако Изпълнителя не отстрани некачествените паркови елементи, доставени от него, в срок
по чл. 7, ал. 1, т. 6 от настоящия договор.
IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.13 (1) Ако Изпълнителят не изпълни възложените ремонтни работи 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, ал. 1 от настоящия договор 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, ал. 1 от
настоящия договор 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.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Чл.14 Страните по настоящия договор за обществена поръчка нямат право да го изменят,
освен по изключение на основание чл. 116 от ЗОП.
Чл.15 За неуредени въпроси по настоящия договор, страните се споразумяват помежду си, а
при недостигане на съгласие се прилагат действащите законови разпоредби.
Чл.16 Служебно лице за контрол по изпълнението на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ще бъде: Весела Тодорова, тел: 086 816265;
Чл.17 Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде Димитър Недялков, тел.
0888880634; г Силистра, ул.Москва 83, вх.Б, ет.3, ап.18, e-mail: drustar_engineering@abv.bg
Приложения към настоящия договор:
1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;
4. Количествена сметка – Приложение № 4;
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Силистра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на Община Силистра

Атанас Атанасов /п/
Управител

Главен счетоводител:
Анелия Василева /п/

1. Мирослав Калинов, /п/
Директор Дирекция „Финанси”
2. Валерий Недев, Гл. юрисконсулт /п/

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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