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Възложител: Община Силистра
Изпълнител: „Пътстроймонтаж” ООД
Обект: Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън
населените места на Община Силистра

Д О Г О В О Р
№ 2016 - 008 - С

Днес, на 13.04.2016 г., в гр. Силистра между:
Община Силистра, с административен адрес в гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики” №33, с ЕИК: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов –
Кмет на Община Силистра и Анелия Петрова Василева – главен счетоводител,
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
„Пътстроймонтаж” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 828013901, със седалище и адрес на управление гр. Силистра,
ул. Тутракан № 12, ет.4, представлявано от Димо Петров Мирчев - Управител,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни:
Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените
места на Община Силистра.
(2) Договорното изпълнение включва видовете работи, описани подробно по
видове дейности и количества в Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –
Приложение № 1 към настоящия договор и представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
Техническо предложение – Приложение № 2 към настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща за допълнителни видове работи,
извършени без предварително писмено съгласуване.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Общата стойност на договорените за изпълнение СРР, се определя на
7 373,18 лева. /Седем хиляди триста седемдесет и три лева и 18 ст./ лева без ДДС,
ДДС в размер на 1 474,64 лева /Хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и
64 ст./. или 8 847,82 лева /Осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева
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и 82 ст./ с ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №
3 към настоящия договор.
 (2) Стойността ще бъде изплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след подписването на Протокол - /Образец 19/ за отчитане
на изпълнени видове и количества СРР, както и представянето на оригинална
данъчна фактура, подписана от упълномощен представител, издадена не покъсно от 5 /пет/ дни от датата на възникване на данъчното събитие
(3) Банкови сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
данните са заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22б, ал.3 от ЗОП

ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3 (1) Срокът за изпълнение на СРР е 1 /един/ календарен ден и започва
да тече от датата на подписване на договора.
(2) Срокът определен по чл.3, ал.1 може да бъде удължен или прекратен при
наложителни обстоятелства по взаимно съгласие на страните.
(3) СРР се считат за изпълнени с подписване на Протокол - /Образец 19/ за
отчитане на изпълнени видове и количества СМР.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:
т.1
осигури
своевременно
свой
упълномощен
представител
за
освидетелстване на извършените работи и за съставяне на документите - Протокол
/Образец 19/ за отчитане на изпълнени видове и количества СРР и оригинални
данъчни фактури;
т.2 да заплати стойността по договора, при условията на раздел ІІ от
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
т.1 проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по
всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.2 контролира качеството на извършените работи;
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т.3 да прекрати договора и да отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недопустимо
закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от понататъшна отговорност.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
т.1 организира извършването на работите в срок и при спазване на
необходимата технологична последователност, при спазване на държавните
нормативни документи;
т.2 осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и държавните органи;
т.3 освободи и почисти обекта след завършване на работите;
т.4 осигурява спазване на държавните нормативи по хигиена и безопасни
условия на труд, документиране и изпълнение на строително ремонтните работи;
т.5 носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и
подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнението на договора;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата по точка 2.1., след
извършване на уговорените СРР.
VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка констатирани
некачествено изпълнени работи и отклонения от договорираните количества СРР и
срокове за изпълнение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстрани появилите се дефекти в гаранционните
срокове за своя сметка .
(3) Гаранционният срок на извършените СРР е 12 /Дванадесет/ месеца,
съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Наредба № 2 от 31 юли
2003 г. за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на
двете страни.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:
т.1. неизпълнение и/или нарушаване на разпоредбата по чл.5, ал.1 от
настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.2. виновно неизпълнение на СРД от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по
чл.3, ал. 1;
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т.3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно
нормативната уредба.
(3) 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. В този случай,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.
VІII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.8 В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.7, ал.1, страните
не си дължат неустойки.
Чл.9 (1) При прекратяване на договора по реда на чл.7, ал. 2,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността по чл.2 ал.1 без
ДДС от настоящия договор на договорените, но неизпълнени СРР. Освен
неустойката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна лихва за
причинени щети и пропуснати ползи.
(2) При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи за всеки просрочен ден след срока по
чл.3, ал.1 неустойка в размер на 0.5% от договорената стойност за неизпълнените
СРР, но не повече от 10% от стойността по чл.2, ал.1 без ДДС от настоящия договор.
Чл.10 При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за
отстраняването им, както и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11 Страните по настоящия договор за обществена поръчка нямат право да
го изменят, освен по изключение на основание чл.43, ал.2 от ЗОП.
Чл.12 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението
на този договор.
Чл.13 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
Чл.14 Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод
изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни
споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл.15 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
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Чл.16 (1) Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Димо
Мирчев, тел: 086 823871.
(2) Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – инж. Емил
Гойчев, тел: 086 816245.
Неразделна част от настоящия договор са следните документи, приложени по
реда, в който са изброени:
Приложение № 1: Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложение № 2: Техническо предложение 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.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Силистра

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Пътстроймонтаж” ООД

Кмет:

Управител:
Д-р Юлиян Найденов

Димо Мирчев

Главен счетоводител:
Анелия Василева

Съгласували:
1. Инж. Емил Гойчев,
Зам. Кмет „УТ”

2. Мирослав Калинов,
Директор Дирекция „Финанси”
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3. Николай Николов,
Директор Дирекция „Правна”
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