ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР
№ _______/___________2008 год.
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Днес ____/____/2008 год. в гр.Белене, обл.Плевенска, между
1. Община Белене, гр.Белене, ул. „България” №35, представлявана от Кмета –
Петър Илиев Дулев и Гл.счетоводител Ангелина Атанасова Босилкова от една страна,
наричана подолу “Възложител”
и
2. Фирма________________________________________________________________
със седалище гр. ________________________и адрес на управление ___________________
______________________________________________________________________________
регистрирана с Решение №_______________на_____________________________съд,
ф.д._________________, Идентификационен номер по ДДС ___________________________
Идентификационен
код
/БУЛСТАТ/_____________________, представлявана от
_________________________________________________________, в качеството му на
________________________________ЕГН____________________,тел.:__________________
Email:__________________________ http://______________________
Банкова сметка №: IBAN _______________________________________________________
Банков код: BIC _______________________________________________________________
Банка:________________________________________________________________________
Титуляр на сметката: ___________________________________________________________
Лице за контакти: ______________________________________________________________
Длъжност: ____________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________
тел.:____________________Email:________________________http://___________________
от друга страна, наричана подолу “Изпълнител”, след проведен открит конкурс се сключи
настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
„Дезинсекция срещу комари чрез наземно и авиационно третиране на територията
на Община Белене през 2008 год.”
Така формулиран обектът на поръчката включва дезинсекционни обработки срещу
комари в регулационните граници на населените места в Община Белене с генератор за
топъл аерозол и авиационно третиране против комари със система за ултрамалообемно
пръскане по поречието на река Дунав на територията на Община Белене със консумативи,
средства и специалисти от Изпълнителя.
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Общата площ на землището на Община Белене е 285 046 дка., от които 14 126дка.
са фонд “населени места”. Точните площи за наземна и въздушна обработка ще зависят от
конкретните условия и налагащата се честота, както и от осигурените за целта
финансовите средства.
Чл.2. /1/ Срокът за започване изпълнението на услугата след подаване на заявка от
Възложителя е _____________/__________________/ часа.
/2/ Заявката се представя по един или няколко от следните начина:
1. Заявката се изпраща на факс:_________________________, или може да бъде
направена на тел.:______________________________________________________________
2. Заявката се изпраща на Email___________________________________________
3. Изпраща се писмена заявка на адрес: _____________________________________
Чл.3 Срокът за изпълнение на услугата, съгласно представен график е:
______________ /________________________________________________/ календарни дни.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и се
сключва за срок до 31/10/2008 год.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5./1/ Цената за обработен декар чрез наземна обработка с генератор за топъл
аерозол е________________лв. без ДДС, _______________лв. с вкл. ДДС. Словом
/_____________________________________________________________________________/
/2/ Цената за обработен декар чрез авиационно третиране против комари със
система за ултрамалообемно пръскане е______________лв. без ДДС, ______________лв.
с вкл. ДДС Словом/____________________________________________________________/
Чл.6. Всички разходи, надвишаващи договорената цена на обработен декар са за
сметка на изпълнителя.
Чл.7. Плащането се извършва в лева, по банков път чрез платежно нареждане в срок
до 14 /четиринадесет/ работни дни, след подписване на акта за извършената работа и
издаване на фактура.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. /1/ Изпълнителят се задължава:
1. Да предостави гаранция за изпълнение на договора, в размер на
_________________
лв.,
валидна
за
срока
на
действието
му.
Словом
/________________________________________/. Същата се освобождава в 7дневен срок
от датата на изпълнение на договора.
2. Да си осигури необходимите за извършване на дезинсекцията консумативи като
гориво, препарат, вода и др., и поеме за своя сметка разходите по тях.
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3. Да разполага с високоефективна наземна техника, оборудвана с генератор за
топъл аерозол и добре обучен персонал.
4. Да притежава въздухоплавателно средство за авиационно третиране на комарите,
снабдено с устройства за малообемно пръскане и да разполага с лицензиран летателен и
технически персонал. Да разполага с лиценз за извършване на авиохимическо третиране,
свидетелство за авиационен оператор, свидетелство за летателна годност.
5. Да гарантира годността на препаратите, тяхната безвредност за хората и
домашните животни, и представи необходимите документи и указания за ползването им.
6. Да спазва стандартите и изискванията , свързани с дейността по дезинсекцията
на комари, при изпълнението на поръчката.
7. Да извършва дезинсекционните обработки срещу комари при наличието на
благоприятни метеорологични условия, като ги провежда в часови диапазон, съобразен с
найвисоката активност на комарите.
8. Да извършва дезинсекцията срещу комари по определен график, не нарушаващ
нормалния ритъм на живот на гражданите.
9. Да провежда дезинсекцията срещу комари във възможно найкратки срокове с
оглед ефективната борба с тях.
10. Да спазва изискванията на законодателството на Република България относно
опазването на околната среда и здравето и живота на хората и животните.
/2/ Изпълнителят има право:
1. Да получи дължимото възнаграждение при условията, посочени в чл.7 от
Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. /1/ Възложителят се задължава:
1. Да изплати на Изпълнителя съответното възнаграждение при условията,
посочени в чл.7 от Договора.
2. Да осигури необходимите предварителни мероприятия за борба с комарите, а
именно:
Ø да се окосят тревните площи в парковете и градините преди обработките;
Ø около водоизточниците и водните площи е желателно окосяване на
растителността през целия сезон;
Ø уведомяване на обществеността за предстоящото третиране и изискването в
съответния район да няма хора и животни по време на самата обработка.
/2/ Възложителят има право:
1. Да задържи представената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в
срок до 7 /седем/ дни от приключване изпълнението на същия.
2. По всяко време да изисква и да получава информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор, да дава разпореждания по изпълнението му. Контролът
по изпълнението на договора ще се осъществява от служител на общинска администрация
– гр. Белене за града, кметовете на населените места.
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VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
2. С изпълнение на поетите от страните задължения.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
15дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна.
4. При прекратяване на договора страните подписват констативен протокол за
степента на изпълнение на договора.
VІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.11. /1/ При пълно неизпълнение, както и при частично или лошо изпълнение
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 25 % от договорената цена.
/2/ При забавено изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 2 % от
договорената цена за всеки ден закъснение.
Чл.12. Възложителят има право да се удовлетвори за начислените от него неустойки
от представената от Изпълнителя гаранция за изпълнение, както и от всяка друга дължима
от него сума по настоящия договор.
Чл.13. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по
повод изпълнението на договорните си задължения, отговорност носи изцяло
Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако
последният заплати обезщетение за такива вреди.
Чл.14. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се
събират съгласно ЗЗД и Гражданския процесуален кодекс.
VІІІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.15. /1/ Страните по настоящия договор не могат да го изменят
/чл.43,ал.1 от ЗОП/
/2/ Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение:
1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на
договора, или
2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на
договорените цени в интерес на възложителя.
/3/ Непреодолима сила по смисъла на предходните клаузи е всяко непредвидено
събитие от извънреден характер, което възникне след сключване на договора, като
например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и
други природни бедствия в района, в който се изпълнява поръчката; военни действия,
въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители,
за които се докаже, че не са предизвикани от Изпълнителя; влизане в сила на нормативен
акт правещо невъзможно продължаването на изпълнението. Обичайните промени в
пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор.
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Чл.16. /1/ Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма.
/2/ Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс,
телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно
възпроизвеждане на изявлението.
Чл.17. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия
Договор се решават от страните по пътя на преговорите с подписване на двустранно
писмено споразумение към Договора или по реда на ГПК.
Чл.18. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – един за
Изпълнителя и три за Възложителя.
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

И З П Ъ Л Н И Т Е Л:

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

___________________

КМЕТ: _____________
/Петър Дулев/

Управител:___________________
/___________________/

Гл. счетоводител: ________________
/Ангелина Босилкова/
СЪГЛАСУВАЛ!
Юрист: ___________________
/___________________/
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