ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

70-00-508/2/ 23.01.2015 г.
Д О Г О В О Р
Днес……………2015 г. в гр.Бургас между:
ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, с адрес: гр. Бургас 8000, ул. “Александровска”
№ 26, представлявана от д-р Лорис Мануелян, Заместник-кмет „Здравеопазване, социални
дейности и спорт”, съгласно Заповед № 2859/ 02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас,
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
„ФИНА МЕХАНИКА-Б“ ООД, ЕИК 102233698, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, ул. Батак № 59, представлявана от управителя Тотко Атанасов
Койчев, ЕГН …, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия
договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави следната услуга:
„Абонаментно техническо обслужване на електрически машини, хладилни съоръжения и
доставка на резервни части за Домашен социален патронаж, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван
Богоров“ №20“

2. Страните подписват протокол, в който се описва:
- обслужваната техника- вид, модел, сериен номер, параметри и др.;
- техническото състояние на техниката;
- препоръки на Изпълнителя към съхранението и условията за експлоатация.
II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът на изпълнение на договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му.
IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Стойността на договора е в размер на 1008.00 лв. (хиляда и осем лева) с вкл. ДДС.
2. Месечното абонаментното възнаграждение е в размер на 84.00 лв.(осемдесет и
четири лева) с вкл. ДДС.
3. Плащането на месечното възнаграждение се извършва от бюджета на Домашен
социален патронаж, в срок до 10-то /десето/ число на следващия месец, въз основа на
издадена от Изпълнителя фактура.
4. Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената сума по банкова сметка,както
следва: IBAN: …. , BIC: …., при банка ….
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.Възложителят има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка
относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя.
2.Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на техниката,
съгласно изискванията на производителя и препоръките на Изпълнителя.

3.Възложителят няма право да извършва ремонтни работи на техниката .
4. Възложителят се задължава да заплаща уговореното в раздел ІІ на настоящия договор
абонаментно възнаграждение.
5. Възложителят се задължава:
- да осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на
техниката;
- да предоставя, при поискване от страна на Изпълнителя, всички необходими
схеми, чертежи и ръководства;
- да осигури достъп до техниката, както и до всички съоръжения и инсталации,
необходими за извършване на ремонта.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят се задължава да извършва техническото обслужване, ремонт и
профилактика на техниката на свой риск, със свои инструменти и работна ръка. За
извършването на услугата – предмет на договора, Изпълнителят се задължава да осигурява
качествени материали.
2. Изпълнителят се задължава да изпрати свои специалисти при Възложителя и да
отстрани възникналите повреди в сроковете и при условията на т. VІ от настоящия договор.
3. Абонаментното техническо обслужване се извършва по местонахождението на
техниката при Възложителя.
4.При необходимост отстраняването на повреди се извършва в ремонтната база на
Изпълнителя.
5. Изпълнителят води отчетност за извършената работа по изпълнение на този договор,
като за целта попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на
специалистите, извършили обслужването;типа на извършената работа(профилактика,
ремонт, техническо обслужване и др.); причина за повредата;вложени резервни части и
материали.
6. Изпълнителят има право да получи за възложената му работа, предмет на настоящия
договор, сума от Възложителя, в срокове и по начин, уговорени в т. II , при спазване на
условията на настоящия договор.
7. Ако, по време на действието на договора, изпълнението на възложените работи се
окаже невъзможно, поради причини, за които страните не отговарят, Изпълнителят има
право да получи възнаграждение за действително изработеното, ако то може да бъде полезно
за Възложителя.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
1. Ако Изпълнителят се е отклонил от уговореното в този договор или работата му е с
недостатъци, Възложителят може по свой избор да иска:
1.1. поправяне на извършената услуга без заплащане в даден от него подходящ срок;
1.2. заплащане на разходите, необходими за услугата;
1.3. съответно намаление на възнаграждението.
2. Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна
за уговореното или подразбиращото се предназначение, Възложителят може да развали
договора.
3. Възложителят може да развали този договор и преди срока на извършване на
услугите, предмет на този договор, ако установи, че Изпълнителят:
3.1. при извършване на услугите, предмет на настоящия договор се отклонява
съществено от уговореното;
3.2. извършените работи, предмет на договора са с много ниско качество;
3.3. влага некачествени или неподходящи материали.

VІI. ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА.СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
1. Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда на техниката се
прави по следния начин – по телефона.
2. Заявката трябва да съдържа информация за :повредата; часа и датата, когато е
констатирана повредата;вероятния характер на повредата.
3. Изпълнителят се задължава в срок от 4 /четири/ часа да след получаване на заявката
да изпрати свой специалист/и, който да констатира повредата и да се заеме с отстраняването
й.
4. Изпълнителят се задължава да отстрани повредата в срок от 4 /четири/часа, считано
от момента на получаване на заявката.
5. Когато за отстраняване на повредата са необходими резервни части, срокът по
предходната алинея започва да тече от осигуряването им от Изпълнителя.
VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят
заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на
договора.
2. 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.
3. 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.
4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск
срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото
законодателство в Република България.
IX ПРЕКРАТЯВАНЕ
2. Настоящият договор се прекратява:
2.1. с изтичане на срока му;
2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
2.3. Едностранно от която и да е от страните, с писмено предизвестие отправено до
другата страна най-малко един месец преди датата, от която се иска прекратяване.
2.4. При обективна невъзможност за изпълнение на договора, за която и да е от
страните.
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават чрез взаимни
преговори, а при непостигане на съгласие пред компетентния съд в гр. Бургас.
3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя.
4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
4.1. ОБЩИНА БУРГАС - гр. Бургас, ул. „Александровска” №26;
4.2.„ФИНА МЕХАНИКА-Б“ ООД: гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, ул. Батак № 59, тел.:
0888821967

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 4 /четири/ еднообразни екземпляра - три
за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БУРГАС
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
/Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ “ОССД“
МИНКО КОЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ФИНА МЕХАНИКА-Б“ ООД
УПРАВИТЕЛ
/ТОТКО КОЙЧЕВ /

