СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
№……………./…………..2015 г.
Днес……….2015 година в град София, между долуподписаните:
1.Столична община район „Слатина” , ЕИК 0006963270545, със седалище и
адрес на управление: гр.София, бул. „Шипченски проход”№67, представлявана от
Наталия Илиева Стоянова – Кмет на СО район „Слатина” и Галинка Генова Ангелова,
Началник отдел „ФСД”, наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
2..Столична община ОС „Здравеопазване”, ЕИК 0006963271732 със седалище и адрес
на управление: гр.София, бул. „Шипченски проход”№67, представлявана от Наталия
Илиева Стоянова – Кмет на СО район „Слатина” и Валентина Борисова Гълъбова –
Гл.счетоводител ,
и
3.„………………“, ЕИК по БУЛСТАТ……………., адрес………….,
обслужваща банка:……….., представляван от:………………., наричан
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

тел……..
накратко

на основание чл.101е от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съгласно Протокол
от …………….. от дейността на комисията, назначена със Заповед №………… на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СЛАТИНА" ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
договорените количества стоки след проведена обществена поръчка с предмет:
"ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ,
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РАЙОН СЛАТИНА" - ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, на своя отговорност и съобразно
техническо и ценово предложение, които са неразделна част от настоящия договор.
(2). Възлагане на доставката на стоките по договора ще става с писмена заявка, в
която ще се уточняват количествата и размерите.
(3). Доставките на работно облекло подлежат на предварително одобрение от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него длъжностно лице.
II.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Срокът за изпълнение предмета на договора е до 18.12.2015 г, считано от
датата на сключването му, или до изчерпване на предвидените количества, което от двете
обстоятелства настъпи първо.

ІІІ.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл.3. Място на изпълнение на доставката е гр. София, бул.”Шипченски проход”
№67, административна сграда на Столична община- район „Слатина” .
IV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4 (1). Максималната стойност на договора е в размер на ……………/словом:
………… / лева без ДДС или ………….. /словом: …………….. / лева с ДДС, съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №6, което е неразделна част
от договора.
(2). Възложителят превежда на Изпълнителя аванс в тридневен срок от сключване на
договора и представяне на фактура в размер на 25 % от стойността на договора, а именно
…………………… ………………..лева.
(3). Единичните цени, посочени в Приложение №6А – КСС на работно и защитно
облекло и оборудване, са постоянни и не могат да се променят, като Приложение №6А е
неразделна част от Ценовото предложение и договора.
(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ОС "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на база реално извършени доставки, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
подписването на приемо – предавателен протокол за доставените количества
и
представяне на оригинална фактура, по банкова сметка на Изпълнителя:
IBAN: ……………………………
BIC: ……………………………..
Банка: …………………………..
(5). Фактурите за извършване на плащането се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете
на настоящия договор;
(2). Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими
документи, информация и данни, пряко или косвено, свързани или необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор.
Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества стоки за своя сметка,
със собствен или нает транспорт и да ги разтовари в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно подадена писмена заявка.
 Работно облекло за работещите в детските ясли при район „Слатина”
 Работно облекло за медицинските сестри в ОДЗ, и ЦДГ при район „Слатина“
 Работно облекло за работещите в детска кухня при район „Слатина“.
(3). Да достави заявените количества в срок от ….. работни дни /словом: …../
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора;
(4). Да извърши пълна подмяна на артикулите с отклонение в размерите и
качеството в срок………….работни дни от получаване на уведомление от Възложителя
за несъответствието, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от договора.
(5). Да доставя за целия срок на договора стоки, които са:
- Нови и неупотребявани;
- Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна
експлоатация за периода на ползването им;

- Отговарят на съответните стандарти и техническите спецификации на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- С означен размер на облеклата и чехлите съгласно БДС 13402-3:2005 или
еквивалент;
- В подходяща опаковка, така че да е осигурена защита от външни влияния и
повреди по време на транспортирането и предаването на същите в склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6). Да окомплектова всяка доставка със следните документи:
- фактура;
- сертификат за качество за стоките, предмет на договора, ако има такъв.
(7). Да достави допълнително заявено работно облекло извън посоченото в
Техническата спецификация, в случай на новоназначени служители, имащи право да
получат такова, като допълнителните доставки ще бъдат платени допълнително по
единични цени, посочени в Приложение №6А.
(8). Документите се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него
лице, което е приело фактурата, като се съставя приемо-предавателен протокол.
(9). Да представи документ/удостоверение, че същият е вписан в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, или в еквивалентен
регистър на държава членка на ЕС.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка,
съдържаща работно облекло, съгласно техническата спецификация, мястото за доставка,
заявените размери, количества от всеки размер и други отворени показатели в
техническата спецификация.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени от него длъжностни лица, се задължава да
прегледа състоянието на доставката и да направи своите възражения за явно
несъответствие за количество, качество и вид в момента на приемане на дрехи, обувки
професионални и работно облекло и има право да откаже получаването им.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи заявените дрехи, обувки
профилактични и работно облекло в съответните срокове и качество, съобразно
условията на настоящия договор.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОС "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" се задължава да заплати
уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в раздел IV от настоящия
договор.
VII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.10 (1). Предаването на стоките става в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно
подаденото възлагателно писмо.
(2). Разходите по доставянето и разтоварването на стоките в склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3). Предаването на стоките става лично на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице, за което се съставя приемо-предавателен протокол.
(4). Преминаването на собствеността върху доставените стоки и риска от тяхното
погиване става в момента на разтоварването им в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ
Чл.11 (1). При установяване на скрити недостатъци на доставеното, както и
несъответствие в количеството, качеството, размер и вида с предварително заявеното,
което не е могло да се открие при първоначалната проверка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като представи в констативен протокол
установените различия.
(2). В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради причина,
дължаща се на доставени некачествени стоки, като отклонението от качеството е
констатирано при потреблението им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови
пълния размер на причинената вреда.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, на които е възложил
изпълнението на поръчката, като за свои действия.
(4). При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 10% от стойността на договора.
(5). Неустойките и санкциите по този договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да
се събират от дължимите плащания.
(6). Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12. Страните не могат да изменят или допълват договора, освен при хипотезата на
чл.43, ал.2 от ЗОП
Чл.13 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
(2). Договорът се прекратява с изтичане на неговия срок или при изчерпване на
договорените количества.
(3). Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните или
да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към
неизправната страна,
(4). Договорът може да бъде прекратен при системно неизпълнение или забавено
изпълнение на задълженията на другата страна
(5). Договорът се прекратява в случай, че специализираното предприятие или
кооперация на хора с увреждания бъде отписано от съответния регистър в хода на
изпълнение на същия.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14 (1). Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор
ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при
отразяването им по факс и други, в случаите предвидени в договора.
(2). Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във
връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, ще се
уреждат по взаимно писмено споразумение между страните, а когато това се окаже
невъзможно - по съдебен ред.
(3). Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за
противоречаща на приложимия закон, не влече нищожност на договора като цяло.
(4). За неуредените разпоредби по този закон се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.

Този Договор е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от Договора са следните приложения:
1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………..
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
Кмет на СО район "Слатина"
Галинка Ангелова
Началник отдел "ФСД"
Валентина Гълъбова
Главен счетоводител
Съгласувал:
Венета Георгиева
Началник отдел "ПНО,РКТД"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………

