Възложител: Община Силистра
Изпълнител: „ЮМС Инвест“ ЕООД, гр. Русе
Предмет: „Избор на изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на
територията на община Силистра“
ДОГОВОР
№ 2016 - 005-С
Днес, 07.03.2016г, в гр. Силистра, между:
Община Силистра с административен адрес: гр. Силистра, ул. ”Симеон Велики” № 33 и
БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и
Анелия Петрова Василева – н-к отдел счетоводство и главен счетоводител, наричана по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
„ЮМС ИНВЕСТ”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе , ул. „Никола Табаков“ №
1, вх. 4, ап.3, ет. 2вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:202750764,
представлявано от Исмаил Юсеинов Сарахошев - управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна, се сключи настоящият договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши: „Избор на изпълнител за
събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на територията на община
Силистра“, съгласно Техническо задание Приложение №1 към настоящия договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.2 (1) Извършените дейности ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обща стойност не повече от 6 666.67 (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест
лева и 67 ст.) без ДДС, или 8 000 (осем хиляди) лева с ДДС, по единични цени посочени в Ценовото
предложение – Приложение № 3 от настоящият договор.
(2) Заплащането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната алинея ще бъде извършено от бюджета на
Община Силистра в срок до 30 (тридесет) дни, след представянето на двустранно подписани приемопредавателни протоколи за извършените и приети дейности и платежен документ – фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Плащането ще се извърши по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:заличена
информация на осн. Чл.4 от ЗЗЛД във връзка с Чл.22б от ЗОП.
ІІІ.СРОК НА ДОГОВОРА:
Чл.3 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от договарящите се
страни.
(2) Срокът на договора е до 31.12.2016г.
(3) Срокът за изпълнение е до 10 /десет/ работни дни, след постъпване на заявка за премахване на
незаконен обект, съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към
настоящия договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и упълномощените от него лица имат право:
т.1 да упражняват контрол върху изпълнението на договора, без това да затруднява дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.2 да приемат работата, ако отговаря на посочените по договора изисквания.
т.3 да предявяват претенции относно некачествено, забавено, лошо или непълно изпълнение на
възложената работа.
т.4 ако при приемане на изпълнените дейности се установи, че са налице недостатъци, да
разполагат алтернативно с една от следните възможности:
1

б. „а“ да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейността с добро
качество;
б. „б“ да отстрани сам недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да намали съответно
неговото възнаграждение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и упълномощените от него лица са длъжни :
т.1 да осигури безпрепятствен достъп до обектите подлежащи на премахване;
т.2 да съдействат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на възложената работа.
т.3 да осъществяват контрол при изпълнение на поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.4 да приемат изпълнението на договора, чрез подписване на приемо – предавателени протоколи
за извършената работа.
т.5 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощените от него лица необходимото съдействие, когато
това е необходимо за изпълнение на ремонтните дейности.
т.2 да получи възнаграждение за извършените от него дейности по реда и условията на настоящия
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да използва техника в добро техническо състояние.
т.2 своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощените от него лица за възникнали
проблеми при и/или по повод изпълнението на договора, както и да предостави текуща информация,
изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
т.3 незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или упълномощените от него лица, за
необходимостта от вземане на решение по въпрос, който е от компетентността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не
му е възложен като задължение по този договор.
т.4 да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение предмета на договора. Той възстановява
за своя сметка всички щети виновно причинени от ангажираните от него работници, специалисти и
трети лица.
т.5 да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови упълномощени представители възможност да
извърши контрол по изпълнението на договора.
т.6 да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на договорните цени
всички допуснати пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания от него срок.
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ:
Чл.6 (1) В случай на системно лошо или частично изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
задължения по договора, установени с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати съответните направените разходи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на
неустойка в размер на 25% от договорената цена по чл. 2, ал. 1 на настоящия договор без ДДС.
(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на неустойка в размер на 0,5% дневно от договорената цена, но не повече от
10% от нейния размер без ДДС.
(3) За неуредени въпроси по настоящия договор, страните се споразумяват помежду си, а при
непостигане на съгласие се прилагат действащите законови разпоредби.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.7 (1) Настоящият договор се прекратява:
т.1 с изтичане срока по чл.3, ал.2 от настоящия договор.
т.2 по взаимно съгласие на страните с едномесечно предизвестие.
т.3 едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установяване на действия по чл. 6, ал. 1 и ал. 2
от настоящия договор.
(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;
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IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
т.1 смърт или злополука на физическо лице, възникнала при пътно – транспортни или други
произшествия, възникнали като пряко следствие от действия, бездействия или некачествено извършени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за времето, през което този договор е в сила.
т.2 загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, възникнала при пътно –
транспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от действия, бездействия или
некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи за времето, през което този договор е в сила.
(2) Контрол по изпълнението на възложената работа ще се осъществява от Тодорка Стефанова
Михайлова, гл. специалист „НС и РСО”, тел: 086/816 268;
(3) Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Исмаил Сарахошев, тел:
0893246203;
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Силистра
д-р Юлиян Найденов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:……………….

Анелия Василева,
Н-к отдел „Счетоводство и контрол” и
главен счетоводител:

Съгласували:
инж. Емил Гойчев
Зам.- кмет „Устройство на територията“

Николай Николов
Директор дирекция „Правна“

Мирослав Калинов
Директор дирекция „Финанси“
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