ДОГОВОР
за извършване на услуги по дезинсекция,
дезакаризация и дератизация
Днес ___.___.2014 г. се сключи настоящия договор между:
ОБЩИНА МОНТАНА, с адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” №1, БУЛСТАТ 000320872,
представлявана от Златко Живков – Кмет, и Юлия Илиева - Главен счетоводител, от една
страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
________________________________________________, със седалище и адрес на управление: ____________________________________, БУЛСТАТ _________, представлявана от
_______________________________ - _______________, от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,
страните се споразумяха за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, за времетраенето на договора да извършва дезинсекция, дезакаризация и дератизация на подлежащите площи срещу инсекти и
гризачи в договорените обекти на Възложителя:
1.
Ежемесечна обработка на административна сграда и барче на Община Монтана - ____ лв.
(по ____ лв. на тримесечие).
2.
Ежемесечна обработка на административни сгради на кметства 13 бр. - ____ лв. (по ____
лв. на тримесечие).
3.
Ежемесечна обработка на административни сгради на кметски наместничества 10 бр. ____ лв. (по ____ лв. на тримесечие).
4.
Ежемесечна обработка на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Монтана - ____ лв.
или общо ____ лв. (по ____ лв. на тримесечие).
Ежемесечна обработка на сгради на: ОДК - ____ лв.; Отдел „Местни приходи” - ____ лв.
5.
и Радио-център „Канал М” - ____ лв. или общо ____ лв. (по ____ лв. на тримесечие).
6.
Обработка срещу кърлежи (дезкаризация) на тревни площи в град Монтана - две обработки през м. ______ и м. ______ на 2015 г. след предварителното им окосяване и почистване:
парк „Слънчева градина”, парк „Монтанезиум”, парк „Огоста”, градска градина, тревните
пространства в жилищните комплекси, градинките около храм „Св. св. Кирил и Методий” и
Експозиционната зала на Регионален исторически музей и др. по ____ лв. на обработка или
общо ____ лв.
7.
Обработка срещу дървесни вредители (дезинсекция) на декоративната растителност в
град Монтана: градска градина, парк „Огоста”, регионалния исторически музей, бул. „Хаджи
Димитър”, бул. „Трети март”, ул. „Пейо Яворов”, пл. „Жеравица”, ж. к. „Пъстрина”, ж. к.
„Изгрев” – две обработки през м. ______ и м. ______ на 2015 г. по ____ лв. на обработка или
общо ____ лв.
8.
Обработка срещу бълхи (дезинсекция) на улици и дворове и срещу кърлежи (дезкаризация) на тревните площи на кв. “Кошарник” и кв. “Огоста” в гр. Монтана – две обработки през
м. ______ и м. ______ 2015 г. по ____ лв. на обработка или общо ____ лв.
9.
Обработка срещу мухи (дезинсекция) на кофи и контейнери за смет и площадките около
тях в град Монтана и кварталите му (1.176 бр. контейнера и 2.850 кофи) – три обработки през
м. ______, м. ______ и м. ______ 2015 г. по ____ лв. на обработка или общо ____ лв.
10. Обработка срещу комари (дезинсекция) в град Монтана и кварталите му - три обработки
през м. ______ и м. ______ 2015 г. по ____ лв. на обработка или общо ____ лв.
I.

Цената при сключен договор е ____ (_________________________________________)
лв. без ДДС или ____ (_________________________________________) лв. с ДДС.
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II.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Договорът се сключва за срок от една година, считано от 01.01.2015 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. Възложителят се задължава:
1.
Да поддържа добра хигиена, изправност на ВиК-инсталациите, както и да извършва
санитарно-технически мероприятия за ограничаване на предпоставките и условията за появата
на вредители и за постигане на максимален ефект от извършваните обработки.
2.
Да осигурява на Изпълнителя и неговите представители достъп до всички обекти, подлежащи на обработка, както и да му съдейства за по-ефективното и навременно изпълнение на
дейностите, свързани с предмета на договора.
3.
Да определи постоянно отговорно лице, което да присъства по време на извършването
на третирането и подписва необходимите документи за извършената дейност
4.
Да изпълнява дадените от Изпълнителя писмени указания за осигуряване на максимална
ефективност от ДДД-обработките.
5.
Възложителят декларира, че с получаването на екземпляр от настоящия договор, е получил в писмен вид „Указания за безопасност на клиента при ДДД-мероприятия”, като се задължава да запознае със същите персонала си, с оглед недопускането на отрицателно въздействие върху здравето му, в резултат на извършеното третиране с ДДД-препарати.
6.
Да заплаща в сроковете по този договор договорената сума.
Възложителят има право да оказва текущ контрол по изпълнение на работата. Неговите
7.
указания са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и
не са в отклонение от предмета на договора по Раздел I.
8.
Възложителят се задължава да не сключва с други лица договор, идентичен с предмета
на настоящия договор по време на действието му.
Да предостави чрез местните медии информация за провежданите мащабни мероприя9.
тия с цел известяване на населението.
III.

Б. Изпълнителят се задължава:
1.
Да започне дейността си до 10 (десет) дни след сключване на настоящия договор.
Да извършва проверки във всички обекти на Възложителя, включени в договора, и при
2.
необходимост да обработва същите срещу хлебарки.
3.
Да извършва проверки във всички обекти на Възложителя, включени в договора, и при
необходимост да обработва същите срещу гризачи.
4.
Други обработки: срещу дървесни вредители, кърлежи, бълхи, мухи и комари.
При възникнала необходимост Изпълнителят се задължава да извършва обработка
5.
срещу други вредители, невключени в настоящия договор, за което се съставя двустранен
протокол и се заплаща допълнително на цени по допълнително договаряне.
6.
Да извършва всички обработки съгласно инструкциите, утвърдени от МЗ за борба с
вредителите, с цел свеждането им до биологичния минимум, както и при спазване изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати, подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, и инструкциите и указанията на Изпълнителя.
7.
Изпълнителят се задължава при поискване от страна на Възложителя да предостави
документи, удостоверения и разрешителни, доказващи законността и легитимността на фирмата, професионалната подготовка на служителите и разрешителни на МЗ за ползваните препарати, както и наличните сертификати.
8.
Да дава на Възложителя необходимите консултации и писмени указания за осигуряване
на максимална ефективност на ДДД-обработките.
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9.
Да попълва необходимите документи за извършените обработки, потвърдени с подпис
от Възложителя, съгласно Наредба № 3 / 24.01.2005 г. на МЗ.
10.
При възникване на екстрен проблем, Изпълнителят се задължава в срок от 4 часа да
посети обекта и отстрани проблема, като допълнителната обработка е за негова сметка.
11.
Изпълнителят има право да получи уговорената в настоящия договор сума в посочените
размери, срокове и условия.

IV.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.
По точки 1 – 3 от раздел „I. Предмет на договора” плащането ще се извършва на
тримесечие.
2.
По точки 4 - 8 от раздел „I. Предмет на договора” плащането ще се извършва след
осъществяване на обработката, след издадена фактура от Изпълнителя.
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
V.
1.
Всички изменения и допълнения на настоящия договор се извършват в писмена форма с
анекс, подписан от страните, който съставлява неразделна част от него.
2.
Договорът се прекратява:
а) с изтичане уговорения в Раздел II, т. 1 срок.
б) по взаимно съгласие на страните.
в) при едностранно прекратяване на договора, преди изтичане на уговорения срок,
виновната страна заплаща неустойка в размер на 50% от общата стойност на договора, както и
стойността на извършената дотогава работа.
VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
Извършването на ДДД-обработки извън договорените обекти и условия се заплащат от
Възложителя по договорени цени.
2.
Изпълнителятне носи отговорност за неизпълнение на договорените обработки, както и
за ефективността на прилагането им в случаите, когато Възложителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор.
3.
За неуредените в настоящия договор случаи на взаимоотношения между страните се
прилагат разпоредбите на Българското законодателство.
4.
Страните ще решават възникналите спорове по изпълнението на договора по съгласие, а
когато това е невъзможно - по реда на ГПК и ЗЗД.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
КМЕТ:
(Златко Живков)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
____________:
(__________________________)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Юлия Илиева)
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