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№ 70-00-509/2/ 24.01.2015 г.

Д О Г О В О Р
Днес .........2015 г. в гр.Бургас между:
ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, с адрес гр. Бургас, ул.”Александровска” №
26, ЕИК 000056814, 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, от една страна, наричана по-долу за краткост Възложител
и
"БЕЛИНА ЕКО" ООД, ЕИК 102681185, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, ЮПЗ ПАРЦЕЛ 56, представлявано от Николай
Атанасов Янев, в качеството му управител, с 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
настоящият договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема при условията на абонамент да
извършва следните видове услуги: Пране, изсушаване и гладене на бельо,
постъпващи регулярно от Дом за стари хора «Цвета и Анка Върбанови», гр.Бургас,
ул.”Цар Самуил”№117, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от
настоящия договор.
II.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът на изпълнение на на предмета на договора е 12 месеца, считано от датата
на сключването му.
ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Максималната стойност на договора е 900 лв. с вкл. ДДС
1. Цената на предлаганите услуги е 0,90 лв.(деветдесет стотинки) на килограм
сухо пране с вкл. ДДС.
2.Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/
дни от представяне на фактура за извършената услуга .
3. Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената сума по банкова сметка,
както следва:, IBAN: .., BIC: .. при …
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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 заплаща уговореното в т. ІІI от настоящия
договор абонаментно възнаграждение.
3. Изпълнителят се задължава да извършва услугите, предмет на договора на свой
риск, със свои сили, инструменти, работна ръка , съобразно нормативните документи
на Министерство на здравеопазването
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4. За извършването на услугите, предмет на договора, Изпълнителят се задължава
да осигурява висококачествени и безвредни за здравето перилни и избелващи
препарати .
5. Изпълнителят се задължава да извърши качествено възложените му услуги,
съгласно ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор, в срок от 24/двадесет
и четири/часа от приемане на бельото.
6. В случай на подмяна, скъсване или загубване на бельото, Изпълнителят се
задължава да го възстанови или заплати на Възложителя.
7. Изпълнителят има право да получи за възложената му работа, предмет на
настоящия договор, сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срокове и по начин, уговорени в т. III ,
при спазване на условията на настоящия договор.
8. 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.
V. 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;
3.4.влага некачествени или неподходящи материали.
VI.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.
VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изпълнението му;
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1.2. с изтичане на срока му;
1.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
1.4. 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.
1.5. едностранно от Възложителя при виновно неизпълнение на договореното от
страна на Изпълнителя
1.6. при обективна невъзможност за изпълнение на договора, за която и да е от
страните;
VIII. 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 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. „БЕЛИНА ЕКО“ ООД - гр. Бургас 8000, ж.к. МЕДЕН РУДНИК, ЮПЗ
ПАРЦЕЛ 56, 056/ 852297
5. 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 четири еднообразни екземпляра три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БЕЛИНА ЕКО“ ООД

ЗАМЕСТНИК КМЕТ:
/Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН/

УПРАВИТЕЛ:
/НИКОЛАЙ ЯНЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ “ОССД“
/МИНКО КОЕВ/
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