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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА 

ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП -  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
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Днес, 2016 г., в гр. Смолян,
на основание чл. 101 е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и утвърден 

протокол от 22.04.2016 г. на комисия, назначена със заповед № ОП-17/11.04.2016 г. на Кмета 
на Община Смолян за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за възлагане на 
обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава VIII „а“ от ЗОП -  чрез публична покана, с 
предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, 
сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - 
Смолян“

между:

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, бул. 
„България” № 12, ЕИК: 000615118, Инд.№ по ЗДДС: BG 000615118, представлявана от 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР
НАСТАНЛИЕВ -  директор на дирекция „ФСДБ” на общината, от една страна, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и
2. „ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД, ЕИК със седалище и адрес на управление

в гр. София ~ ’ представлявано
от ДИМИТРИНЕ А ПЕТРОВА, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се
сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и осъществява 
със собствени средства и персонал за срока на действие на настоящия договор следната 
услуга: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, находяща 
се в гр. Смолян, бул. България N 12, сградата на Стоматологична поликлиника, находяща се 
в гр.Смолян, бул. ‘България“ № 24 и сградата на Областен информационен център -  Смолян, 
находяща се в гр. Смолян, бул. България N 12, включващо едногодишен абонамент за видове 
дейности, както следва:
Схема на почистване:
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1.1. Сградата на Общинска администрация - Смолян

Ежедневно:
- Разделно събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в 

сградата;
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на 

сградата.
- Прахосмукиране на мокет, балатум и ламинат, забърсване с подходящ препарат в 

офисите според вида на настилката;
- Забърсване на прах от достъпни места;
- Почистване на тоалетни;
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи — фоайета, коридори;
- Измитане и измиване на стълби -  машинно и ръчно;
- Забърсване и дезинфекция на входни врати -  стъкла и дограми

Един път седмично:
- Почистване на Ритуална зала, WC и коридор /източно крило/, включително 

прахоемзжиране, забърсване с подходящ препарат, забърсване на прах от достъпни 
места, събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук
Месечно:

- Изпиране на мокети;
- Почистване на ламперии;
- Почистване на лампиони;
- Измиване и полиране на кожени врати.
- Почистване на Сесийна зала, включително прахосмукиране, забърсване с подходящ 

препарат, забърсване на прах от достъпни места.

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла, щори и пердета;
- 2 пъти изпиране на мека мебел;
- 2 пъти изпиране на тапицирани столове;
- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности

Почистването следва да се изпълнява във време, което да е съобразено с работното 
време на общинска администрация.

Изпълнителят следва да осигури постоянно присъствие на поне 1 /един/ дежурен 
служител в рамките на работното време на общинска администрация.

1.2 Сградата на Стоматологична поликлиника -  Смолян -  общи части

Ежедневно:
- Измитане и измиване на общи части -стълбища, коридори, фоаета;
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук;
- Забърсване на прах от достъпни места;
- Почистване на тоалетни;

Един път седмично:
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи -  фоайета и коридори;

Два пъти седмично:
- Забърсване и дезинфекция на входни врати -  стъкла и дограми 

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла;
- 1 път циклене на мраморни повърхности



1.3 Сградата на Областен информационен център -  Смолян:
Два пъти седмично:

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук;
- Забърсване на прах от достъпните места;
- Измитане и измиване на помещенията;

Един път месечно:
- Забърсване и дезинфекция на входни врати -  стъкла и дограми;

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла;

Забележка: Всички препарати и пособия за почистване влизат в крайната цена за изпълнение 
на услугата.

Чл.2. Мястото на изпълнение на услугата е административната сграда на Община Смолян, 
находяща се в гр. Смолян, бул. България N 12, сградата на Стоматологична поликлиника, 
находяща се в гр.Смолян, бул.“България44 № 24 и сградата на Областен информационен 
център — Смолян, находяща се в гр. Смолян, бул. България N 12 .
Чл.З. Срокът на действие на договора е 12 месеца от сключването му.

И. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ. ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) За цялостното изпълнение на възложените с настоящия договор услуги по 
комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на 
Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян 
ВЪЗЛОЖИТЕЯЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата сума в размер на 
65040,00 леЕа /:ловом шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева/ лв., без ДДС за 12 
/дванадесет/ месеца, формирана на база следните цени за почистване на отделните сгради, 
както следва:

- За комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян 
обща сума в размер на 59 406,60 /словом петдесет и девет хиляди 
четиристотин и шест лева и шестдесет стотинки/ лв., без ДДС за
12/дванадесет/ месеца.

- За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 5 137,40 /словом пет хиляди сто тридесет и седем лева и 
четиридесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца.

- За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 496,00 /словом четиристотин деветдесет и шест 
лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца.

От годишната цена се образува месечната, която се превежда при условията и сроковете, 
уговорени в настоящия договор.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на възложените работи, 
включително разходите за труд, енергия, механизация, почистващи препарати, транспортни 
разходи и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.5. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане фактури, отговарящи 
на изискванията на Закона за счетоводството за всяка отделна сграда, до 5-то число на 
месеца, следващ този, за който се дължи плащането, придружени с протоколи за приемане на 
извършените работи в съответната сграда.
/2/ За издаваните фактури за почистване на сградата на Областен информационен център 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва, наименованието на Оперативната програма, номера 
на Договора за безвъзмездна финансова помощ и името на проекта, а именно:
Разходът е по проект „Посоката е ОИЦ -  Смолян, възможностите много“, Договор 
№BG05SFOP001-4.001-0025-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро
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управление ",

/3/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Указанията за прилагане на мерките за информация 
и публичност, публикувани на www.eufunds.bg. които са приложими за настоящия договор 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представените му фактури по 
посочена от него банкова сметка:
Чл.7, Авансово плащане по договора не се предвижда.
Чл.8. Ежемесечните плащания се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок до 10 /десет/ календарни дни от датата на представяне на съответната фактура, 
отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, и двустранно подписан протокол 
за приемане на извършените работи при спазване на условията в чл.5 и чл. 18 от настоящия 
договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи качествено, в срок и 
в уговорения обем, като осигури квалифициран персонал за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съобразяване със специфичната му 
дейност и при спазване на всички установени изисквания, правила и нормативни актове. 
Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в едноседмичен срок от подписване на настоящия 
договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на персонала, ангажиран за почистване на 
сградата, и имената на свой служител, който ще осъществява ръководството и ще 
координира дейността по изпълнение на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за работата на своите служители, ангажирани с 
осъществяването на дейностите, предмет на договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените с настоящия договор дейности 
със собствени машини, съоръжения, технически средства и почистващи препарати, като 
качеството на услугата трябва да отговаря на здравните, хигиенните и професионалните 
изисквания за този вид дейност.
(4) ИЗПЪЛНТП Е ЛЯТ гарантира, че всички хигиенни, почистващи материали и препарати, 
използвани за извършване на дейностите по почистване на сградите, предмет на настоящия 
договор, отговарят на БДС и нормите на ЕС.
Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение 
на договора е допуснал отклонения от законово закрепени изисквания и правила или е 
нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които негови служители са причинили на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на дейностите по почистване на сградите, предмет на 
настоящия договор. При нанесени в тази връзка материални щети, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава незабавно да възстанови щетата или нейната левова равностойност.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност, ако негови служители при или по повод 
изпълнение на възложената работа по настоящия договор виновно причинят вреди на трети 
лица или на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.12. При извършване на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва 
правилата по охрана на труда, да осигури пълна безопасност на експлоатация на машините и 
съоръженията, както и да осигури безопасност на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
гражданите.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с извършването на възложените работи, доколкото не нарушават 
неговата самостоятелност.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, определено в чл. 4, ал. 1 от 
настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени 
фактури за сумите, които получава като възнаграждение по настоящия договор, в които
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коректно се отразява стойността на услугите на база ежемесечните двустранно подписани 
приемно-предавателни протоколи. В случай на констатирано неизпълнение през месеца, във 
фактурата е отразява отбива от месечната цена, при условията, предвидени в чл. 18 от 
настоящия договор.

Б/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме в срок изпълнените работи;
2. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до всички подлежащи на почистване 

помещения;
4. да съдейства своевременно за изпълнението на договорените работи, доколкото за 

преодоляване на възникнали затруднения се изискват действия от неговата компетентност;
5. да осъществява контрол по изпълнение на възложената работа чрез определен 

служител. Всички констатации, забележки и препоръки се правят писмено.
Чл.16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 
на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не 
нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава препоръки и указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел 
подобряване изпълнението на договора, в това число да контролира качеството и вида на 
влаганите почистзащи препарати.
(3) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в 
нарушение на законови правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 
възложените дейности.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

ЧлЛ7. Приемането на извършените работи по чл. 1 от настоящия договор се извършва от 
комисия с ежемесечни приемателно-предавателни протоколи в 3 /три/ дневен срок от 
приключването им.
Чл.18. В протоколите по чл. 17 се отразяват обемът, видът и качеството на извършените 
работи. В случай на констатирано лошо изпълнение или неизпълнение, същото се отразява в 
протоколите. При констатиране на некачествено изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намалява дължимата месечна сума по чл.4, ал.1 
пропорционално на неизвършения обем работа.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора в случай на повторно 
констатирано лошо изпълнение или неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
възложените с настоящия договор работи.
(3) При прекратяване на договора по предходните алинеи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора.
(4) При забава за извършване на възложените работи по настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% /пет десети на сто/ от общата цена по 
чл.4, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% /десет на сто/ от договорената 
стойност.
(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати по свое желание изпълнението на договора преди 
пълното завършване на договорените работи, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на незавършените работи, по цени към



датата на прекратяването, доколкото частичното изпълнение може да бъде полезно за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прилагането на 
уговорените санкции и неустойки не изключват уговорения отбив от месечната цена 
съгласно чл. 18 от настоящия договор.
Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор и не предостави възможност за 
работа.
(2) При неспазване срока на разплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% /пет десети на сто/ от договорената цена за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10% /десет на сто/ от договорената стойност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане срока му на действие по чл. 3;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
(2) В случай че дейността бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят 
във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен 
протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 
извършената работа до прекратяване на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 
от сключването на договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 
свързани с изпълнението на договора.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на Управляващия орган на ОГ1 
“Добро управление”, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи. 
Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да 
извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 
законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото 
национално законодателство. Всички препоръки направени от страна на Управляващия 
орган на ОП “Добро управление” в резултат на направена документална проверка или 
проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.
Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да докладва за възникнали нередности и да 
възстановява суми по тях, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени 
средства, при констатиране на такива.
Чл.25. За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 
действащото в страната законодателство.
Чл.26. Страните решават възникнали спорове относно изпълнението на настоящия договор 
по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно - по реда на ЗЗД.
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Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра -  по два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1: Техническо задание.
Приложение № 2: Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Техническа и Ценова оферта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОДЦЙ ТОДФЮВ МЕД®#ОВ ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смащнц Управител на/.,ЛУКСИМА ГРУП”ЕООД

ДИМИТЪР д Ан ч е в  н а с т а н л и е в
Директор на дирекция „ Финанси, 
счетоводна дейност и бюджет "
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