О Б Щ И Н А

Б У Р Г А С

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ“
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
№ Д-6/23.03.2015 год.

Днес, 23.03.2015 г., в гр. Бургас, между:
ОП”СИ”, с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 19, ЕИК
0000568141481, представлявано от Живко Жеков Иванов- ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„ДК - ДОМОСТРОЕНЕ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Победа”, ЕИК 102148397 представлявано от Неделчо Асенов Георгиев, ЕГН –
4803170666, ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществени поръчки и Заповед №
621/13.03.2012 г. на Кмета на Община Бургас, се подписа настоящия договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: „Изработка
на бетонови котви към обект рибарско пристанище Сарафово, както следва: 12
бр. – 3 т. котви и 18 бр. -5 т. котви, по приложен детайл“
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
(2) Срокът за изпълнение на договора а 21 /двадесет и един/ работни дни,
считано от дата на подписване на договора.
Чл.3. Място на изпълнение на поръчката – рибарско пристанище „Сарафово”, гр.
Бургас, кв. Сарафово.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4.(1) Общата стойност по договора е в размер на 16 656,00 лв. (шестнадесет
хиляди шестотин петдесет и шест) лв. с включен ДДС.
(2) Плащането на сумата, ще се извърши в български лева, по банков път, в
срок от 20 (двадесет) работни дни след извършване на доставката, въз основа на
представена фактура в оригинал и представен приемо-предавателен протокол –

оригинал, подписан между ОП“СИ“
банкова сметка.

и Изпълнителя, по посочената от последния

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. Изпълнителят се задължава да прехвърли на Възложителя собствеността на
изделията, отговарящи на изискванията на Възложителя с приемо-предавателен
протокол.
Чл.6. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на доставката.
Чл.7. Изпълнителят се задължава да предаде и има право да иска приемане на
изработените котви чрез представители на Възложителя.
Чл.8. Изпълнителят има право да получи от Възложителя стойността на
извършената доставка, съгласно чл.4 от настоящия договор.
Чл.9. Изпълнителят се задължава да отстранява недостатъците по изделието в
рамките на гаранционния срок за сметка на Изпълнителя в 15 (петнадесет) дневен
срок от предаването от Възложителя на дефектиралото изделие.
Чл.10. Изпълнителят е длъжен да достави изработените котви предмет на договора,
отговарящи на стандартите и изискванията на Възложителя.
Чл.11. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на представителите на
Възложителя по контрола на качеството до всички свои производствени помещения и
мощности и до документите, свързани с изпълнението на договора, без това да пречи на
дейността им.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.12. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя
за изпълнение на договора.
Чл.13. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените и отговарящи
на изискванията на Възложителя, количества.
Чл.14. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната стойност на
изпълнената доставка, съгласно чл. 4 от настоящия договор.
Чл.15. (1) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в
срок и без отклонения.
(2) Възложителят има право, когато изпълнителят се е отклонил от
изискванията на доставката да откаже приемането и заплащането на част или цялото
възнаграждение, докато изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно
договора.

Чл.16. Възложителят има право да извършва при производителя текущ контрол на
качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на производството
и по време на производствения процес.
VI.
ПРИЕМАНЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.17.(1) Получаването на услугата описана в договора се извършва на обекта посочен
в чл.3 , с подписване на приемно – предавателен протокол.
(2) Приемат се изделия, които отговарят на изискванията, посочени в
договора. При установяване на несъответствие, партидата се отказва.
(3) Приемането се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в
2 (два) екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.
(4) Възложителят има право по своя преценка да проверява периодично
качеството на готовото изделие и на вложените материали в него, чрез текущ контрол
на качеството на готовите изделия и вложени материали при запускане на
производството и по време на производствения процес.
Чл.18. Гаранционният срок е съгласно приложената към офертата гаранционна карта
на изделието, неразделна част от настоящия договор.
Чл.19. Рекламации по количествата и явни дефекти на доставените изделия могат да
се правят само в момента на получаването им.
Чл.20. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в гаранционния
срок. Рекламациите се извършват веднага след откриването им.
В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на
дефекта или замяна на рекламирания с нов за cметка на Изпълнителя в 15 (петнадесет)
дневен срок от предаването от Възложителя на дефектиралото изделие.
Чл.21. (1) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора,
Възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от оторизирана контролна
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя
надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.
(2)Изпълнителят възстановява изпратената за проверка от оторизирана
контролна организация стока при следващата доставка или в пет дневен срок при
установени несъответствия в последната доставка.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на срока на договора
б) с изпълнение на всички задължения на страните;
в) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

г) при неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя.
(2) Възложителят има право едностранно да прекрати договора без
предизвестие, когато Изпълнителят забави изпълнението на поръчката с повече от 20
(двадесет) дни. В този случай Изпълнителят дължи неустойка от 20 % (двадесет на сто)
от стойността на неизпълнената част от договора.
Чл.23(1) При забава на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0.05%
(нула цяло нула пет на сто) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на забавената
доставка.
(2) При частично неизпълнение на договора, изпълнителят дължи неустойка
в размер на 5% (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.
Чл.24. При забава в плащането, Възложителят дължи обезщетение в размер на
законната лихва за забава.
Чл.25. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от неустойките по реда на този раздел.
VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.26. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет
процента) от стойността на договора.
Чл.27. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет
процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено
изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща
неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на
некачествено извършените работи.
Чл.28. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 %
(тридесет процента) от цената на договора.
Чл.29. Прилагането на горните санкции не отменя правото на изправната страна по
настоящия договор да предяви иск за претърпени щети и пропуснати ползи срещу
неизправната страна, съгласно действащото законодателство в Република България.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.30. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало пряко
следствие от действието на непреодолима сила: земетресение, пожари наводнения,
епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други
обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се
доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира

със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на
страните по договора.
(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в три дневен
срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми
насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се
позовава на непреодолима сила.
(3) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била
в забава не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.31. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл.32. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред
компетентния съд в гр. Бургас.
Чл.33. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя
Чл.34. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
(1) За Възложителя: ОП”СИ”, с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 19,
тел. 056/844741
(2) За Изпълнителя: „ДК – Домостроене” АД, адрес: гр. Бургас, ж.к. „Победа”,
тел. 056/844351
Чл.35. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се
смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния
известен адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - за
Възложителя и за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОП „СИ”

„ДК – Домостроене” АД

ДИРЕКТОР:

/П.П/

/Живко Иванов/

УПРАВИТЕЛ: /П.П/
/Неделчо Георгиев/

