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ДОГОВОР №

Днес, I)Д 2017 год. в град Камено, на основание проведена процедура по
възлагане на обществена поръчка за събиране на оферти е обява с предмет: „Доставка на 
работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й 
разпоредители с бюджетни средства се сключи настоящия договор между:

ОБЩИНА КАМЕНО, с адрес на управление: гр. Камено, ул. „Освобождение” № 
101, ЕИК 000057001, представлявана от Кмета на община Камено -  Жельо Вардунски и 
Янка Атанасова -  Вр. и. д. Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 
една страна 

и
„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК 000430710, със седалище и адрес на 

управление в гр.Пловдив, ул. „Прохлада” № 93, ал.1, представлявано от Управителя -  
Дойчин Николов Загорски, наричано по-долу -  ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.194 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол от 12.06.2017 год., се подписа 
настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната доставка: 

„Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и 
второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“ при следните прогнозни 
количества:

№ АРТИКУЛ БРОИ
1 Комплект туника с панталон 140
2 Тениски/Блузи с къс ръкав 86
3 Тениски/Блузи с дълъг ръкав 86
4 Елек/грейка 86
5 Предна престилка 122
6 Боне/кърпа 122
7 Чехли сабо 84
8 Чехли летни 84
9 Комплект туника с панталон -  готвач 26
10 Шапка зимна 2
11 Шапка лятна 2
12 Ръкавици 4
13 Панталон мъжки 4
14 Работен костюм -  летен 2
15 Обувки 28
16 Обувки -  мъжки 2
17 Боти - мъжки 2

РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ДЕЙНОСТ „СУП” ;
№ АРТИКУЛ БРОИ
1 Раб. костюм /туника и панталон/ летни 148
2 Раб. костюм /туника и панталон/ зимни 148
3 Чехли /зимни и летни/ 152
4 Елек/грейка 28
5 Г ащеризон 16
6 Полугащеризон с куртка 12
7 Обувки 44
8 Боти 44



9 Престилка РУС 10
10 Шапка -  зимна 28
11 Яке 20
12 Гумени ботуши 16
13 Тениски/Блузи 152
14 Ръкавици 24
15 Шапки -  готварски 10
16 Кърпи -  готварски 44
17 Престилки -  предни 48

РАБОТНО ОБЛЕКЛО -  ОБЩИНА КАМЕНО:
№ АРТИКУЛ БРОИ
1 Работен костюм - зимен 122
2 Работен костюм - летен 114
3 Ватиран костюм 58
4 Туника с панталон -  летни 38
5 Туника с панталон -  зимни 66
6 Боти 186
7 Обувки 114
8 Чехли 66
9 J Гумени ботуши 80
10 Шапка -  зимна 168
11 Шапка -  лятна 168
12 Престилка + панталон -  летни 

(мед.сестри)
10

13 Престилка + панталон -  зимни 
(мед.сестри)

10

14 Яке (мед.сестри) 10
15 Боти (мед.сестри) 10
16 Чехли (мед.сестри) 10
17 Грейки (мед.сестри) 10

2. Работното облекло следва да отговаря на следните изисквания.
2.1 .Характеристика на работното облекло:

Да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост;
Да притежава достатъчна термоустойчивост;
Да не е алергенно;
Цветове -  по заявка и съгласно изискванията на Възложителя;
Основните материали от които са изработени да изпълня ват заложените специални 
изисквания на Възложителя;
Конструкцията да е съгласно изискванията на Възложителя .
Да са маркирани съгласно БДС.
Размери на дрехи от размери от Б до ХХХЬ, респективно от от 42 до 64 по БДС, по 
заявка.
Размери на обувки -  всички стандартни размери, по заявка.
Възможност за доставка на работно облекло по индивидуално посочени размери.

2.2.Естетически и функционални характеристики:
• да осигуряват ефикасна защита на тялото;
• да осигуряват удобство при движение,работа и при стояща работна поза;
• теглото на облеклото да бъде минимално;
• да е с добри експлоатационни качества;



• да създава добро самочувствие по отношение на модела.
2.3.Изисквания към отделните видове работно облекло съгласно Техническте 

спецификаци, част от допкументациятя за обществената поръчка.
3. Посочените по вид и количество работни облекла в.1 от настоящия договор са 

прогнозни.
4. Доставките се осъществяват по заявка на Възложителя.

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е 

със срок от 2 (две) години
2. Срокът на доставка на заявено работно облекло по универсални размери е в размер 

на 1 (един) работен ден. Срок на доставка на заявено работно облекло по индивидуални 
размери е в размер на 5 (пет) работни дни._Дните за доставка се борят от деня, последващ 
заявката, и изтичат до края на работното време на Възложителя на съответния ден. 
Работните дни се определят съобразно работното време на Възложителя.

3. Място на изпълнение на поръчката е франко складовете на Община Камено.

III. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
1. Общата стойност на договора е в размер на 53 341,22 лева (петдесет и три хиляди 

триста четиридесет и два лева и двадесет и две стотинки) без ДДС.
2. Единичните цени на прогнозно посочените в пункт 1.Т.1 от настоящия договор 

видове работно облекло са съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна 
част от настоящия договор.

3. Работното облекло, конкретно посочени в пункт 1.Т.1 от настоящия договор, през 
целия срок на договора ще се доставят по цени, посочени в ценовото предложение на 
Изпълнителя.

4. Възложителят си запазва правото, в случай на нужда, да закупува от Изпълнителя 
работно облекло, извън конкретно посочените в пункт 1.Т.1 от настоящия договор. В тази 
хипотеза Изпълнителят доставя тези стоки по цени в търговските му обекти, намалени с 
отстъпка в размер на 20 (двадесет) %, посочена в ценовото предложение, неразделна част 
от настоящия договор. Отстъпката в % непроменена за целия срок на договора. В случай, че 
търговските обекти на Изпълнителя има промоционални кампании, по силата на които 
работното облекло, заявено от Възложителя, е с по-ниски цени от определение в посочения 
по-горе ред доставни цени, то Изпълнителя следва да доставя на по-ниските 
промоционални цени.

5. Разплащането се извършва ежемесечно, в български лева, по банков път, след 
представяне на фактура или еквивалент, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от 
получаването на фактурата.

6. Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на 
изпълнителя: 1ВА1Ч В037В1ЛВ98881038917700, В1С ВиГОВОБР при банка СИБАНК ЕАД.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за 

изпълнение на договора.
2. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя доставените и отговарящи на 

изискванията, посочени в Техническото, стоки.
3. Възложителят има право да изиска и получава информация за извършване на 

доставката.
4. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответната стойност на 

изпълнената доставка, съгласно т. III. от настоящия договор.
5. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и 

без отклонения.



6. Възложителят има право, когато изпълнителят се е отклонил от изискванията на 
доставката да откаже приемането и заплащането на част или цялата стойност, докато 
изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.

7. 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.

8. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на изпълнителя, в 
резултат на които възникнат:

• Смърт или злополука, на което и да било физическо лице, осъществяващо 
дейности, свързани с възложеното по настоящия договор;

• Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие 
изпълнение предмета на договора през времетраенето на осъществяването на възложеното.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя с приемо-предавателен 

протокол изделията, отговарящи на изискванията, посочени в Техническото задание към 
договора.

2. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на доставката.

3. Изпълнителят се задължава да предаде и има право да иска приемане на доставката 
чрез определено от Възложителя лице.

4. Изпълнителят има право да получи от Възложителя стойността на извършената 
доставка, съгласно т. III. от настоящия договор.

5. Изпълнителят се задължава да отстранява явни дефектите по изделията.
6. 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.

VI. ПРИЕМАНЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.
1. Приемат се изделия, които отговарят на изискванията, посочени в Техническата 

спецификация към договора и утвърдените образци. При установяване на несъответствие, 
партидата се отказва.

2. Приемането се удостоверява с приемо -  предавателен протокол, подписан в 2 (два) 
екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

3. 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.

4. Установяването на отклонения и недостатъци по количествата на доставените 
изделия може да се прави само в момента на получаването им.

5. Установяването на отклонения и скрити недостатъци относно качеството се прави 
в гаранционния срок и се извършва в 15 (петнадесет) дневен срок от доставката

6. В хипотезите на т.4 и т.5 Изпълнителят се задължава да отстранява явни дефектите 
по изделията в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за рекламацията.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
1. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 3 % от цената на съответната доставка за всеки просрочен ден, но не 
повече от 30 % (тридесет на сто) от общата цена на конкретната доставка.

2. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % 
(тридесет на сто) от стойността на стоките с недостатъци или несъответстващи на 
уговореното. Заплащането на тази неустойка не освобождава Изпълнителя от задълженията 
му за качествено изпълнение.



3. При частично неизпълнение на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер 
на 30 % (тридесет на сто)от стойността на неизпълнената част.

4. При забава на дължимо плащане Възложителят дължи обезщетение в размер на 
законната лихва върху неизплатената в срок сума.

5. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане 
на насрещни парични задължения на Възложителя, когато има такива. За извършване на 
прихващането Възложителят прави писмено изявление до Изпълнителя. Двете насрещни 
задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който 
прихващането е могло да се извърши. Когато в случаите на предходните алинеи сумите не 
са достатъчни Изпълнителят превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от 
Възложителя срок и по посочена от него банкова сметка.

6. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по 
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този 
договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изтичане на срока, за който е сключен или с достигане на предвидената в ЗОП 

праг до 69 999 лева без ДДС;
1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ДОГОВОРА 

-с  10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
1.4. с окончателното му изпълнение;
1.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка -  предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено уведомление 
веднага след настъпване на обстоятелствата;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от десет работни дни;
2.2. не отстрани в срок констатирани нередности;
2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;
2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва 

подизпълнител, различен от посочения в офертата му;
2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА едностранно с 10-дневно 

писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на ДОГОВОРА.

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 ценовото предложение на Изпълнителя.
4. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва:
4.1. ОБЩИНА КАМЕНО -  гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101,
4.2. „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ” ЕООД - гр.Пловдив, ул. „Прохлада” № 9^-ап. 1, тел. 

032 - 62 71 76, 032 - 62 59 74, 0887 706 143, tihtrud_pd@mail.bg.

mailto:tihtrud_pd@mail.bg


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 три еднообразни екземпляра -  два за 
Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложение: Ценово предложение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ 
Кмет на Община Камено

ЯНКА АТАНАСОВА 
Вр. и. д. Главен счетовод

ЗА ИЗПЪЛНИЛ

ДОИЧИН 3
Управител

СЪГЛАСУВАЛИ:

Димитър Петр0в, 
Заместник - Име,

/  ^СУ!
Ивайла Гаджерукова, 
юрист


