ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Транс Ко 04“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на Община

Силистра и подразделенията й по обособени позиции
ОП №2- Доставка на перилни и почистващи препарати за „Детски ясли и ДДЗ”
ДОГОВОР
№ 2018-026- Д
Днес, 15.06.2018 г., в гр. Силистра, между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА, ул. ”Симеон Велики” № 33, Булстат 000565537, представлявана от д-р
Юлиян Найденов Найденов - Кмет на община Силистра и Анелия Петрова Василева – гл.
счетоводител, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„ТРАНС КО 04“ЕООД, с ЕИК 131230324, представлявано от Тончо Иванов Гарушев,
наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1 Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следното: Доставка на перилни
и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени
позиции (съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, към настоящия договор) до франко
складове, посочени в Приложение № 2 – Списък на обектите, към настоящия договор.

Обособена позиция №2- Доставка на перилни и почистващи препарати за „Детски ясли и
ДДЗ”
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.2 (1) Общата стойност на договора е 4 318.39 /четири хиляди триста и осемнадесет лева и
тридесет и девет ст./ без ДДС, ДДС 20 % - 863.68 лв./осемстотин шестдесет и три лева и
шестдесет и осем ст/ или 5 182.07 лв./пет хиляди сто осемдесет и два лева и седем ст./ с ДДС,
съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя Приложение № 3, към настоящия договор;
(2) Цените по предходната алинея включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
периодична доставка на почистващи препарати и материали, включително и транспортните разходи
за доставка на заявените количества материали до поделенията.
(3) Количествата и видовете материали се доказват с двустранно подписани приемно- предавателни
протоколи за действително доставени продукти, подписани от представители на страните обект на
доставка на база Ценовото предложение, свързано с изпълнението на поръчката и представени
фактури.
(4) Фактурирането е както следва:
За Детски ясли и ДДЗ, гр. Силистра, ул. Патриарх Дамян № 5, Булстат: 5655370251, мол: Веска
Иванова- ръководител детски ясли и други дейности по здравеопазването.
(5) Заплащането ще се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на фактура
за стойността на доставените материали, по цени посочени в офертата.
(6) Разплащането на доставените стоки, ще се извършва в български лева, по банков път, с платежно
нареждане от бюджета на съответния разпоредител с бюджетни средства при Община Силистра по
посочена от Изпълнителя банкова сметка както следва:
BIC заличена информация
IBAN
Банка
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл.3 (1) Срокът на действие на настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца, съгласно Предложение
за изпълнение на Изпълнителя – Приложение № 4, към настоящия договор, или до изчерпване на
финансовият ресурс, което обстоятелство настъпи първо.

(2) Място на изпълнение – Детски ясли и Детска кухня, съгласно списък на обектите- Приложение №
2.
(3) Доставките ще се извършват, периодично съобразно заявката от съответното поделение.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл.4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с
офертата и приложенията към нея и действащата нормативна уредба в Р. България;
т.2 да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на предмета на
договора.
т.3 да предаде заявените количества до обектите, заявили количествата в срок не по късно от 48
/четиридесет и осем/ часа от заявяването;
т.4 да не предоставя изпълнението на договора на други фирми или организации.
т.5 да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на поръчката и за
предприетите мерки за тяхното решаване;
т.6 да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена
нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно
изплатени суми, заедно с дължимите лихви;
т.7 да предава заявените продукти, придружени със сертификат за произход и/или информационен
лист за безопасност на материалите, съгласно директива 2001/58/ЕС, съдържащ данни за продукта всеки предложен продукт, трябва да е придружен с информационен лист.
т.8 при констатиране на отклонения или скрити дефекти в доставяните материали или консумативи
да замени същите или отстрани несъответствията в срок 2 /два/ работни дни, като разходите за това
са за сметка на Изпълнителя.
т.9 да осигури за своя сметка транспорта до мястото за изпълнение.
т.10 да представи в рамките на 1 /един/ работен ден информация за заявените продукти поискана от
Възложителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т.1 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;
т.2 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените количества- предмет на договора;
т.3 да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
т.1 да заплати стойността по чл. 2, ал. 1 на този договор по реда и при условията на настоящия
договор;
т.2 да приеме заявените количества при доставката;
т.3 да извършва всяка заявка, според своите потребности, чрез бюджета на второстепенния
разпоредител при Община Силистра писмено - по факс, телефон или имейл;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да осъществява контрол, чрез упълномощени от него лица за съответствие на стоките с вида
качеството и количеството по направената заявка и при констатиране на несъответствие незабавно да
направи рекламация.
т.2 да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без
недостатъци.
т.3 да не заявява част от изброения асортимент;
т.4 да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти;
т.5 когато Изпълнителя се е отклонил от заявката за доставка, да откаже приемането на част или
цялото количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато Изпълнителя
не изпълни своите задължения съгласно договора.
V. ГАРАНЦИИ:
Чл.6 (1) Гаранцията за изпълнение по договора е в размер на 3 % от стойността по чл. 2, ал. 1 на
настоящия договора без ДДС. В размер на – 129.55 (сто двадесет и девет лева и петдесет и пет ст.)
лева .

(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.
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.7 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
т.1 по взаимно съгласие;
т.2 с изпълнение на всички задължения на страните;
т.3 при изтичане на срока на договора съгласно чл. 3, ал. 1 от настоящия договор;
т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на настоящия договор, чрез 30 – дневно
писмено предизвестие в следните случаи:
б. „а“ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не извърши възложената работа в сроковете, с качеството и по начина,
договорени между страните;
б. „б“ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни някое от задълженията по чл. 4 ал. 1 от настоящия договор.
т.5. при изчерпване на финансовите средства по чл. 2 ал. 1 от Раздел ІІ на настоящият договор.
т.6 когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет
на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и
предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора с 5 /пет/ дневно предизвестие при
системно нарушаване (повече от два пъти в рамките на една година) на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забави изпълнението на настоящия договор с повече от 5 /пет/ дни.
VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
Чл.8 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства, по смисъла на § 1, т. 17 от
ДР на ЗОП. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в
забава и не е информирала другата страна за възникването на такава.
(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, 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 непредвидените обстоятелства.
(3) Докато са налице непредвидени обстоятелства, изпълнението на задължението се спира.
(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
VІІІ. НЕУСТОЙКИ:
Чл.9 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното или част от него, или изискванията
съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 на сто от стойността на договора от
момента на установяване на неизпълнението, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто от
стойността по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор без ДДС.
(2) При прекратяване на договора по чл. 7, ал. 1, т. 1 страните не си дължат неустойки.
(3) Неоснователно преведените средства от Община Силистра, но усвоени от Изпълнителя, както и
натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на
възстановяване по следната банкова сметка:
IBAN заличена информация
BIC
Банка:

ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Чл.10 (1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл. 116 от
ЗОП
(2) За случаите, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за задълженията и договорите,
Закона за обществените поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
(2) Допълнения и изменения на договора могат да се извършват само в писмена форма по взаимно
съгласие на страните.
(3) Адреси на договарящите:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. София
гр. Силистра 7500
бул.Цариградско шосе № 139
ул.”Симеон Велики” №33
(4) Лица за контакти по договора:
т.1 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Тончо Гарушев – Управител;
т.2 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Материално отговорните лица по Приложение № 2- Списък на обектите;
(5) Приложения- Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Технически спецификации;

Приложение №2 - Списък на обектите;

Приложение №3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение №4 -Предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра- два за Възложителя и един за
Изпълнителя.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.Кмет:___________________
Д-р Юлиян Найденов

Управител:____________________
Тончо Гарушев

Заличена информация на основание
чл.42, ал. 5 от ЗОП
във в-ка с чл.2 от ЗЗЛД

2. Гл. счетоводител:______________

Заличена информация на основание

чл.42, ал. 5 от ЗОП във в-ка с чл.2 от ЗЗЛД

Анелия Василева
Съгласували:
Директор дирекция „Финанси” _______________
Мирослав Калинов
Заличена информация на основание
чл.42, ал. 5 от ЗОП
във в-ка с чл.2 от ЗЗЛД

Старши юрисконсулт _____________
Валерий Недев
Заличена информация на основание
чл.42, ал. 5 от ЗОП
във в-ка с чл.2 от ЗЗЛД

