ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДОГОВОР
№2019-Д-043

Днес, 10.10.2019г., в гр.Силистра, между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА със седалище и адрес на управление гр. Силистра 7500, ул."Симеон Велики" №
33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет, чрез За кмет д-р
Мирослав Великов Тодоров (на основание Заповед №ЗК-1518 от 19.09.19г.) и Анелия Петрова Василева - н-к
отдел „Счетоводство и контрол” и гл. счетоводител, наричана по-долу Възложител от една страна
и
„ТИБО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Стефан Караджа” № 28, ЕИК
118558191, представлявано от Василика Тодорова Узунова – в качеството й на Управител, наричано по-долу
за краткост Изпълнител, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), се сключи този договор за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали по проект № BG05M9OP001-2.0400062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура чрез директно
предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на канцеларски материали по
проект № BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“,
Процедура чрез директно предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, наричана за краткост по-долу
„Доставкатите”.
(2) Възложителя ще изпълни доставкаите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя –
Приложение № 1, Офертата за изпълнение на поръчката - Приложение № 2, неразделна част от този договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2 (1) Стойността на договора е в размер на 1 787,50 лева (хиляда седемстотин осемдесет и седем лева
и петдесет стотинки) без включен ДДС, ДДС в размер на 357,50 лева (триста петдесет и седем лева и
петдесет стотинки) или 2 145,00 лева (две хиляди сто четиридесет и пет лева) с включен ДДС, формирана
въз основа на остойностена КСС (количествено – стойностна сметка), включваща стоките/артикулите,
описани в Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.
(2) Заплащането ще се осъществи в срок до 30 дни след представяне на приемо – предавателен протокол и
надлежно оформена фактура за извършена доставка.
(3) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0062 по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020.
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(4) Изплащането на всички суми ще се извършва от Възложителя по банков път по следната банкова сметка
на Изпълнителя:
Банка: „Уни Кредит Булбанк” АД – клон Силистра
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG92UNCR7000 1522 1025 29
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на
банковата му сметка в срок до 5 (пет) календарни дни считано от момента на промяната
Чл. 3. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви,
глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната банкова
сметка:
Банка: „ДСК” АД – клон Силистра
BIC: STSABGSF
IBAN: BG97STSA93003200100124
Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2) Срок за изпълнение на доставка - 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена
заявка (възлагателно писмо) от страна на Възложителя.
(3) Място на изпълнение - гр. Силистра, ул."Добрич"№23, ет.2 ,помещения №7 и №7А.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) Възложителят има право:
т.1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения договорените доставки.
т.2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора, относно качество, количества,
етап на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
т.3. да прави рекламации при установяване на несъответствия, които не са в съответствие с техническата
спецификация.
т.6 да отказва плащания при констатирано забавяне на доставката, както и да иска за сметка на Изпълнителя
отстраняването на несъответствия и/или липси установени при приемането на доставката.
(2) Възложителят се задължава:
т.1 да възлага по настоящия договор с писмена заявка (възлагателно писмо) до Изпълнителя;
т.2 да заплати в договорените срокове и при условията на настоящия договор дължимите на Изпълнителя
суми.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. (1) Изпълнителят се задължава:
т.1 да изпълни доставката, предмет на настоящия договор, в обем и с качество, в съответствие с
изискванията на Възложителя, при условията и в сроковете на настоящия договор;
т.2 след писмена заявка от страна на Възложителя, да изпълни задълженията си по този договор, съобразно
най-добрите практики в съответната област, като носи отговорност за качеството на изпълнените дейности,
предмет на договора;
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т.3 при констатиране на недостатъци и/или липси на доставката, в срок от 2 (два) работни дни след
писменото уведомяване от страна на Възложителя да отстрани същите за негова сметка;
т.4 да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за
безвъзмездна помощ;
т.5 да спазва поверителността на документите и информацията, предоставени на УО, Сертифициращия орган
и конкретния бенефициент;
т.6 да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми
незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен
конфликт.
т.7 да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
т.8 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
т.9 да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите
мерки за тяхното разрешаване.
(3) Изпълнителят има право:
т.1 да изиска от Възложителя съдействие за доброто изпълнение на договора, и указания за отстраняването
на възникнали проблеми с неговото изпълнение;
т.2 да изиска от Възложителя приемането на доставките при условията и сроковете на този договор;
т.3 да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
V.НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.7. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на
предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула
цяло и пет на сто) от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от
стойността му по чл. 2, ал.1 от настоящия Договор без ДДС.
(2) При пълно неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя има право да прекрати незабавно
Договора, като Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет на сто) от
общата цена по чл. 2, ал.1 от настоящия Договор без ДДС.
Чл.8. Възложителя може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред,
независимо от начислените неустойки
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9. (1) Настоящият договор се прекратява:
т.1 с изтичане на срока за изпълнение на услугите, предмета на договора.
т.2 по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма след уреждане на финансовите
взаимоотношения между тях;
т.3 при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се
докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.
т.4 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.
(2) Възложителя може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, отправено до
Изпълнителя, когато:
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т.1 е налице системно виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя от настоящия договор, както
и при забавено, частично и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя;
т.2 Възложителя се откаже от последващо изпълнение на предмета на настоящия договор. В този случай,
Възложителят е длъжен да изплати на Изпълнителя направените разходи по договора към момента на
неговото прекратяване.
Чл.10. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от
ЗОП.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.11. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо
по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни.
(2) 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 се прилага действащото българско законодателство.
Чл.13. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените условия не води до
нищожност на друга клауза в договора или на договора като цяло.
Чл.14. 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.
Чл.15. (1) 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.
(2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на
управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(3) Официална кореспонденция между Страните се разменя на следните адреси:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №33 - Община Силистра
Тел.: 086 816 300
Факс: 816 823 343
e-mail: mayor@silistra.bg
Лице за контакт: Галя Горанова – ръководител на проекта
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, ул. „Стефан Караджа” № 28
Тел.: 086 820 727
e-mail: tibo_ss@abv.bg
Лице за контакт: Василика Узунова – управител на „ТИБО ” ЕООД
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(4) Всички съобщения и уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно
изпратени по пощата с препоръчана пратка или по куриер, по факс с автоматично генерирано съобщение за
получаване от адресата или по електронна поща в съответствие със Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за
Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.
Към този Договор се прилагат:
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение № 2 – Оферта за изпълнение на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

д-р Мирослав Тодоров П
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1518 от 19.09.19г.

Василика Узунова П
Управител на „ТИБО ” ЕООД

Анелия Василева, П
гл. счетоводител
Съгласувал:
Николай Николов, П
Директор дирекция „Правна”

Данните са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

5

Договор BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

