ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДОГОВОР
№ 2019-Д-055
Днес,

07.11.2019г., 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 Мирослав Великов Тодоров – в.и.д. Кмет на Община Силистра
(на основание Решение № 1131 на Общински съвет Силистра) и Анелия Петрова Василева - гл. счетоводител,
наричана по-долу Възложител от една страна
„СМАРТ СОФТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: управление: Област София (столица), общ.
Столична, гр. София, район Сердика, п.код 1233, ЖК. Банишора, ул. Козлодуй 98, с ЕИК: 832069304,
представлявано Румен Тодоров Трифонов - в качеството на управител, наричан по-долу за краткост
Изпълнител,
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, в изпълнение на Решение №ЗК
1608/14.10.2019г. на Кмета на Община Силистра, за определяне на изпълнител на обществена поръчка с
предмет „Доставка на компютърни и офис машини по проект 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”, с който страните по него се споразумяха за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на компютърни и офис машини по
проект: 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”, наричана за
краткост по-долу „Доставката”.
(2) Изпълнителят ще изпълни доставката, предмет на договора, съгласно Техническата спецификация на
Възложителя – Приложение № 1, Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 и
Ценово предложение № 3 на Изпълнителя, които са неразделна част от този договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) Стойността на договора е в размер на 4 540,00 лева (четири хиляди петстотин и четиридесет лева) без
включен ДДС, ДДС в размер на 908,00 лева (деветстотин и осем лева) или обща цена в размер на 5 448,00 лева
(пет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева) с включен ДДС, формирана въз основа на КСС
(количествено – стойностна сметка), приложение към Ценовото предложение на Изпълнителя.
(2) Заплащането ще се осъществи в срок до 30 дни след представяне на приемо – предавателен протокол и
надлежно оформена фактура за извършената доставка, съдържащи подробно описани артикули, брой и
единична цена.
(3) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по договор за
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безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0062 по Оперативна програма „Развитие на човешкшне
ресурси”.
(4) Изплащането на всички суми за изпълнените дейности се извършва от Възложителя по следната банкова
сметка на Изпълнителя:
Банка: Първа Инвестиционна Банка
IBAN: FINVBGSF
BIC: BG 09FINV 91501017007328
(5) 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. В случай че, Възложителят не бъде
уведомен в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
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. Когато Изпълнителят предвижда използването на подизпълнители, директни плащания към същите могат
да се извършват при условията и реда на чл. 66, ал. 7 - 10 от ЗОП.
ІII. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКАТА
Чл.5. (1) Стоките, предмет на доставка, следва да бъдат нови и неупотребявани и да отговарят на стандартните
изисквания за функционалност и безопасност на ползвателите.
(2) Доставката следва да включва всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за
правилното функциониране на оборудването.
(3) Приемането на доставката се удостоверява с подписването на двустранен приемо - предавателен протокол от
представители на страните по договора.
ІV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.
(2) Срок за изпълнение на доставката 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на
писмена заявка (възлагателно писмо) от страна на Възложителя.
Чл.7. Място на изпълнение – гр.Силистра, ул."Добрич"№ 23, ет. 2 ,помещения №7 и №7А.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. (1) Изпълнителят има право:
т.1 да изиска от Възложителя необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.
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т.2 да изиска от Възложителя приемане на доставката предмет на договора в случай, че е изпълнена съобразно
уговореното;
т.3 да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
(2) Изпълнителят се задължава:
т.1 Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет)
календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок.
Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този
случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на
изпълнение на договора, Изпълнителят следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на
Възложителя в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП.
т.2 да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като поеме всички разходи по
транспортирането, застраховането и организирането на доставката.
т.3 да осигури на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на
договора и да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне
изпълнението на договора.
т.4 да предаде доставката във вид, количество, качество и документно оформяне, съгласно договореностите,
постигнати с Възложителя.
т.5 да представи при предаването на доставката сертификати за произход, както и всички необходими за понататъшното използване по предназначение на доставката документи - ръководство за
експлоатация/паспорт/лиценз/техническа спецификация, издадена от производителя; гаранционни карти и
други.
т.6 да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за
безвъзмездна помощ.
т.7 да спазва поверителността на документите и информацията, предоставени на УО, Сертифициращия орган и
конкретния бенефициент.
т.8 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.9 да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.
т.10 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
т.11 в срока на гаранцията да извършва отстраняване на възникналите дефекти и/или повреди и поема всички
разходи – транспорт, труд, резервни части и др..
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. (1) Възложителят има право:
т.1 да изисква от Изпълнителя да изпълни в срок и без отклонение доставката, съгласно договореното.
т.2 да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на оперативната
дейност на Изпълнителя.
т.3 да прави рекламации, при констатирани отклонения и недостатъци по установения ред.
т.4 да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата
му подизпълнители (ако има такива).
т.5 да получи правото на собственост върху придобитите активи, ако има такива.
т.6 да отказва плащания при констатирано забавяне на доставката, както и да иска за сметка на Изпълнителя
отстраняването на недостатъци, несъответствия и/или липси установени при приемането на доставката.
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т.7 в срока на гаранцията да изисква от Изпълнителя отстраняване на възникнали дефекти и/или повреди в
оборудването.
Чл.10. (1) Възложителят се задължава:
т.1 Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта;
т.2 Да осигури и упълномощи свой служител при изпълнение на договора, който да оказва съдействие на
Изпълнителя;
т.3 Да приеме доставката и заплати в договорените срокове при условията на настоящия договор дължимите
суми на Изпълнителя;
т.4 Да уведомява Изпълнителя за възникнали дефекти и/или повреди в оборудването, удостоверении с
констативни протоколи.
VІI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.11.(1) Гаранционният срок на доставеното оборудване е 12 (дванадесет) календарни месеца, съгласно
приложение към техническо предложение на Изпълнителя, считано от датата на подписване на протокол между
страните за приемане на доставката.
(2) При установена повреда на оборудването в гаранционните срокове, Изпълнителят следва да осигури сервиз
на място, не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа след заявяване за повредата. В случай, че посоченият
срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17:00 часа на първия работен ден.
(3) В случай, че повредата не може да се отстрани на място и е свързана с подмяна на резервни части и когато
технологията на отстраняване на проблема налага намеса на производителя и/или негов упълномощен
представител, Изпълнителят следва да отстрани гаранционните неизправности в рамките на 10 (десет) работни
дни от установяване на повредата.
(4) В случай, че повредата не може да бъде отстранена в този срок, Изпълнителят е длъжен да предложи на
Възложителя за ползване друга/и еквивалентна вещ до отстраняване на повредата.
(5) В случай, че повредата не може да бъде отстранена, дефектиралата вещ се заменя с нова от същия вид и
качество.
Чл.12. Разходите на Изпълнителя през периода на гаранционната поддръжка са за негова сметка.
VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.
Чл.13 (1) Настоящият договор се прекратява:
т.1 с изпълнението на всички задължения на страните;
т.2 по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
т.3 от страна на Възложителя при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
т.4 от страна на Възложителя, когато след сключването на договора и на всеки последващ етап от изпълнението
му, се установи, че има несъответствия, отклонения от предвидените в договора ангажименти;
т.5 в случай че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от
страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай Възложителят
дължи на Изпълнителя възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора;
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т.6 в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
т.7. в други случаи предвидени в закон.
(2) Възложителят има право да прекрати действието на договора, чрез писмено предизвестие и с последиците
предвидени в договора в случай че Изпълнителя не изпълнява задълженията си. Неизпълнението се установява
с констативен протокол от лицата осъществяващи контрол по договора.
(3) В случай че Изпълнителят прекрати едностранно договора, не го освобождава от задължение за заплащане
на дължимите, съгласно договора неустойки.
(4) Настоящият договор може да бъде прекратен от Възложителя и ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването му, той не е в състояние да изпълни своите задължения по него. В този случай, Възложителят
обезщетява Изпълнителя за претърпените вреди.
Чл. 14. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата
обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско
законодателство.
(2) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на
Възложителя, в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора.
(3) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка
на Възложителя, в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на неизпълнената част от договора.
(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на
Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от цената на договора, за всеки просрочен
ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на договора.
(5) В случай на неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят е длъжен да заплати
на Възложителя съответните неустойки.
(6) В случай, че за Изпълнителя бъде установен недеклариран конфликт на интереси и когато в резултат на това
е допуснато опорочаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, се налага финансова санкция в
размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие на обстоятелства по чл. 116 от Закона за
обществените поръчки.
Чл. 16. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на
договора като цяло.
Чл. 17. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на
договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по
взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за
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решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален
кодекс.
Чл. 18. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена
форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок
от настъпване на промяната.
1. За Възложителя:
- лице за контакти/ длъжност: Галя Горанова
- Адрес, тел./факс/e - mail - гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №33 - Община Силистра, тел.: 086 816 300,
факс: 816 823 343, mayor@silistra.bg.
2. За Изпълнителя:
- лице за контакти/ длъжност: Румен Трифонов
- Адрес, тел./факс /e – mail - гр. София, ул. «Козлодуй», № 98, тел: 02 4912028, sales@smartsoft.bg.
(2) При промяна на данните по ал. 1, съответната страна е длъжна да уведоми другата незабавно. В противен
случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено
на последния известен адрес.
Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
2. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 2;
3. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3.
Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1
(един) за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

д-р Мирослав Тодоров П
в.и.д. Кмет на Община Силистра
(на осн.Решение № 1131 на Общински съвет Силистра)

Румен Трифонов П
Управител на „СМАРТ СОФТ” 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
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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“

