ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Силистра
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Паралел 92 Трейд“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците
и служителите на ОП „РДБО“”
ДОГОВОР
№ 2019-У-039
Днес, 22.05.2019 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра с адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №33, БУЛСТАТ: 000565537,
представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет, и Анелия Петрова Василева – Главен
счетоводител и началник отдел „Счетоводство и контрол”, наричана по-долу Възложител от една
страна
и
„Паралел 92 Трейд“ ЕООД, с адрес на управление гр. Силистра, ул. „Хан Омуртаг” №16,
вх.А, ет.1, ап.3, ЕИК: 201474640, представлявано от Димитър Василев Петранов, наричан подолу Изпълнител от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците и
служителите на ОП „РДБО“”, съгласно Техническо спецификация - Приложение №1,
Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 и Ценово Предложение на
Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от този договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 Общата стойност за изпълнение на договора, която Възложителят ще заплати на
Изпълнителя, е в до 15 833,33 лв. /петнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева/ без
ДДС или 19 000,00 лв. /деветнадесет хиляди лева/ с ДДС.
Чл.3 Единичните цени на пакетираната храна и хранителни продукти е определена в Ценово
Предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от този договор.
Чл.4 Възложителят заплаща стойността на услугата в срок до 30 (тридесет) дни от
представяне на фактура от страна на Изпълнителя, в лева, по следната банкова сметка:
IBAN: заличено обстоятелство
BIC: заличено обстоятелство
Банка: заличено обстоятелство
Чл.5 В цената са включени всички разходи на Изпълнителя необходими за осигуряване на
пакетираната храна и хранителни продукти за работниците и служителите на ОП „РДБО“ – гр.
Силистра.
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6 Срокът за изпълнение е до 31.12.2019 г..
Чл.7 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото сключване.
Чл.8 Място на изпълнение – в търговските обекти на Изпълнителя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9 (1) Възложителят е длъжен
т.1 да представи образци на издаваните купони с номинална стойност на работниците и
служителите на ОП „РДБО“, срещу който същите ще получават пакетирана храна и хранителни
продукти в търговските обекти на Изпълнителя
т.2 да представи на Изпълнителя списък със служителите и работниците, които ще получават
купони по предходната точка.
т.3 да изплати цената по чл. 2 в сроковете по чл. 4 от настоящия договор.
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(2) Възложителят има право:
т.1 да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на договора, без това
да затруднява дейността на Изпълнителя.
т.2 да отказва плащания при констатирано забавяне на предаването на пакетирана храна
и/или хранителни продукти срещу представени купони от правоимащите лица, както и да иска за
сметка на Изпълнителя отстраняването на недостатъци, несъответствия и/или липси установени
при изпълнението на услугата, а при установяване на съществени отклонения от качеството на
осигурените хранителни продукти, да откаже да заплати дължимата за тях сума.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10 (1) Изпълнителят е длъжен:
т.1 да извърши предаването на пакетирана храна и/или хранителни продукти само срещу
представяне на купони издадени от „РДБО“ – гр. Силистра,.
т.2 да предоставя пакетирана храна и/или хранителни продукти, предмет на настоящия
договор, отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническата
спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на
Изпълнителя.
т.3 да предоставя на правоимащите лица всички хранителни продукти налични в търговския
му обект и не посочени в Ценовото му предложение.
(2) Изпълнителят има право:
т.1 да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по
Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на
Договора.
т.2 да получи стойността по чл. 2 от настоящия договор, в сроковете по чл. 4 при изпълнение
на този договор.
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.16 (1) Ако Изпълнителят не изпълни възложената услуга или част от нея 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 на 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 на настоящия
договор без ДДС.
(3) Заплащането на уговорената по ал. 1 неустойка не лишава Възложителя от възможността
да претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17 (1) Договорът се прекратява в следните случаи:
т.1 по взаимно писмено съгласие между страните, оформено със споразумение за доброволно
уреждане на отношенията им.
т.2 с изтичане срока по договора, както и с извършване на всички дължими и уговорени
плащания.
т.3 с надлежно изпълнение на всички задължения на страните.
т.4 поради възникнали обстоятелства след сключването му, които правят невъзможно
Възложителят да го изпълни.
т.5 при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5 (пет)
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
т.6 при системни нарушения от страна на Изпълнителя на задълженията му по настоящия
договор (повече от 3 /три/ пъти в рамките на една календарна година)
(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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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18 Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯС – Павлин Иванов –
директор на „РДБО“ - Силистра, тел. заличено обстоятелство.
Чл.19 Служебно лице за контакт от страна на Изпълнителя ще бъде – Димитър Петранов –
тел. заличено обстоятелство.
Приложения към настоящия договор:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Ценово предложение на Изпълнителя;
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителят и
един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Димитър Петранов
Управител

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Анелия Василева
Началник отдел „СК” и гл. счетоводител

Съгласували:

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД.

Мирослав Калинов
Директор дирекция ,,Финанси“

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Валерий Недев
гл. юрисконсулт
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