ПРОЕКТО - ДОГОВОР
за изпълнение на строителство
Днес_____._____.2015 г. в гр. Елена, между:
1. ОБЩИНА ЕЛЕНА, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, с адрес: град Елена,
ул. „Иларион Макариополски” № 24, с БУЛСТАТ: 000133762, представлявана от инж.
Дилян Стефанов Млъзев - кмет и Димка Тодорова Петрова - главен счетоводител, от
една страна и
2. ____________________ със седалище и адрес на управление:
____________________,
ЕИК
____________________,
представлявано
от
____________________, в качеството си на ____________________, наричан по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Решение №
____________________ от ____________________ на кмета на община Елена
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
„Ремонт на общински пътища на територията на община Елена - бюджет 2015,
2016, 2017 г.”, като извърши видовете работи по ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
след възлагане от страна на Възложителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид и единични цени,
съгласно представената оферта, неразделна част от този договор, като количествата се
възлагат с Възлагателни писма, на база приета Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи, в което се указват обектите, стойностите,
видовете работи и количества, които ще бъдат изпълнени по тях, в зависимост от
предложените единични цени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срок за изпълнение на годишното
задание.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със
свои ресурси.
(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР,
носи отговорността и риска за тяхното качество.
Чл. 2. (1) Договорът с избрания изпълнител влиза в сила в момента, в който
възложителят осигури финансиране по него.
(2) Ако възложителят в рамките на период от 1 година, считано от датата на
сключване на договора не осигури финансиране по договора, същият се прекратява по
право без страните да си дължат неустойки.
(3) При осигуряване на финансиране по договора в периода от една година,
Възложителят уведомява писмено изпълнителя и договорът влиза в сила и поражда
действие от момента на достигане на първото по ред възлагателно писмо от страна на
Възложителя и следва да приключи до 20.12.2017 г.

(4) В годишните възлагателни писма на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя срок за
изпълнение на годишните задачи.
(5) Ако по някаква причина, която не дава основание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
удължаване на срока за изпълнение, ходът на изпълнението е много бавен, то
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за ускоряване на хода на
изпълнението, така че той да съответства на срока на завършване. При неспазване на
срока на изпълнение и във връзка с горната разпоредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с определен срок за прекратяване на договора и ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи необходимото - да прекрати договора едностранно и
задържи гаранцията.
(6) Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на
двустранен констативен протокол за приемане на договорените работи.
II. ЦЕНА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 3. (1) Стойността по договора е до 2 250 000 (два милиона двеста и петдесет
хиляди) лева без ДДС. Възложителят заплаща сумите по изпълнените количества и
видове възложени работи, по представени единични цени, съгласно ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, въз основа на протокол за
действително извършени и приети работи, при следните показатели за ценообразуване:
- Часова ставка - ___________ лв.;
- Допълнителни разходи за труд - ___________ %;
- Допълнителни разходи за механизация - ___________ %;
- Доставно - складови разходи - ___________ %;
- Печалба - ___________ %
и цени за видовете работи:
Ед. цена
Ед. цена
№ по ред
Наименование на видовете СМР
без ДДС
с ДДС
ПОДГОТВИТЕЛНИ и ЗЕМНИ РАБОТИ
Изрязване и изкореняване на храсти и млади дървета с Ф до
1
……..лв/м2 ……..лв/м2
10 см, натоварване, извозване на 6 км и разтоварване
Изрязване и изкореняване на дървета с Ф до 45 см,
2
……..лв/бр. ……..лв/бр.
натоварване, извозване на 1 км и разтоварване
Изкоп з.почви от банкети - машинно с натоварване и
3
……..лв/м3 ……..лв/м3
извозване на депо на ср. тр. разстояние 1 км
Изкоп з.п. от банкети - ръчно с натоварване и извозване на
4
……..лв/м3 ……..лв/м3
депо на ср. тр. разстояние 5 км
Изкоп земни почви за оформяне на окопи - машинно с
5
……..лв/м3 ……..лв/м3
натоварване и извозване на ср. тр. разстояние 1 км
6

Изкоп земни почви за оформяне на окопи - ръчно с
натоварване и извозване на ср.тр.разстояние 1 км

……..лв/м3 ……..лв/м3

7

Почистване на земни окопи, запълнени до 50 % - ръчно,
включително натоварване и превоз на депо

……..лв/м3 ……..лв/м3

8

Почистване на земни окопи, запълнени до 50 % - машинно,
включително натоварване и превоз на депо

……..лв/м3 ……..лв/м3

9

Изкоп з.почви за уширение на насипи - ръчно с натоварване и
……..лв/м3 ……..лв/м3
извозване на депо на ср. тр. разстояние до 5 км

10

Разриване с булдозер земни почви на депо

……..лв/м3 ……..лв/м3

11

Измитане и измиване на основа

……..лв/м2 ……..лв/м2

12

Изкоп с багер земни почви на транспорт за канавки

……..лв/м3 ……..лв/м3

13

Превоз на земни почви до 1 км

……..лв/м3 ……..лв/м3

ПЪТНИ РАБОТИ
14

Направа банкети от несортиран трошен камък 0 - 40 мм
(минералбетон), в т.ч. доставка, полагане и уплътняване

……..лв/м3 ……..лв/м3

15

Профилиране на трошенокаменна настилка с несортиран
трошен камък (0-40мм) със ср. дебелина 5см

……..лв/м2 ……..лв/м2

16

Ремонт на компрометирана пътна основа,в т.ч.изкоп,
извозване,упл.земно легло и доставка,полагане и уплътняване ……..лв/м2 ……..лв/м2
на мин.бетон

17

Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен
……..лв/м3 ……..лв/м3
камък 0-40 мм (минералбетон) за основа на асф.бет настилка

18

Механизиран изкоп с прехвърляне за попълване на банкети

……..лв/м3 ……..лв/м3

19

Профелиране на банкети с автогрейдер

……..лв/м2 ……..лв/м2

20

Направа на облицована канавка /с различен профил/ монолитно

……..лв/м

……..лв/м

21

Направа на облицована канавка с готови стоманобетонови
елементи

……..лв/м

……..лв/м

22

Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда

……..лв/м

……..лв/м

23

Повдигане и ремонт на еластична ограда

……..лв/м

……..лв/м

24

Разваляне на водещи ивици и бордюри

……..лв/м

……..лв/м

25

Доставка и полагане на улични видими бетонови бордюри средни 18/35/50 см.

……..лв/м

……..лв/м

26
27

Доставка и полагане на каскадни улеи за отводняване на
насип
Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи, и
сортиране на плочите

……..лв/м

……..лв/м

……..лв/м2 ……..лв/м2

28

Направа на настилка от бетонови плочи

……..лв/м2 ……..лв/м2

29

Направа на плочници и тротоари с бетонови плочи

……..лв/м2 ……..лв/м2

30

31

32

33

34

РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩАТА
НАСТИЛКА
Изрязване и разваляне на асфалтова настилка с дебелина 4-6
……..лв/м2 ……..лв/м2
см - ръчно за направа на асфалтови кръпки
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с
гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см - ръчно
……..лв/м2 ……..лв/м2
оформяне, включително разкъртване, почистване, полагане и
уплътняване (без транспорт)
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с
гореща асфалтова смес с дебелина 5 до 6 см - ръчно
……..лв/м2 ……..лв/м2
оформяне, включително разкъртване, почистване, полагане и
уплътняване (без транспорт)
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с
гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см - машинно
……..лв/т
……..лв/т
оформяне, включително разкъртване, почистване, полагане и
уплътняване (без транспорт)
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с
гореща асфалтова смес с дебелина 5 до 6 см - машинно,
……..лв/т
……..лв/т
включително разкъртване, почистване, полагане и
уплътняване (без транспорт)

35

Попълване на единични пукнатини в асф. настилка с ширина
над 3 мм с битумна паста

……..лв/м

……..лв/м

36

Повдигане /сваляне нивото на стари видими бордюри

……..лв/м

……..лв/м

37

Повдигане или сваляне на съществуващи РШ при асфалтова
настилка

……..лв/бр

……..лв/бр

38

Тънък изкоп с дълбочина до 50 см земни почви - ръчно с
прехвърляне на 3 м хоризонтално (под еластични огради)

……..лв/м3 ……..лв/м3

39

Подравняване с грейдер и валиране за подготовка основа

……..лв/м2 ……..лв/м2

40

АСФАЛТОВИ РАБОТИ
Фрезоване на разрушена асфалтова настилка със ср. дебелина
6 см, вкл.натоварване и извозване на фрезования материал на ……..лв/м2 ……..лв/м2
разст. 5 км

43

Полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес 0/22
(биндер) за долен пласт на покритието и профилиране
Полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес за
износващ пласт тип А по ТС, вкл. почистване на основата
Превоз на асфалтобетонови смеси до 45 км

44

Направа битумен разлив

41
42

……..лв/т

……..лв/т

……..лв/т

……..лв/т

……..лв/т

……..лв/т

……..лв/м2 ……..лв/м2

МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
45

Изкоп за корекция терен при вток и отток

……..лв/м3 ……..лв/м3

46

Изкоп за почистване на съоръжения
Изкоп с багер на транспорт за откриване на тръби на
водостоци
Почистване втоци и оттоци на съществуващите водостоци
Почистване на водостоци с отвор до 1,5 м.
Полагане на бетон B 20 за малки съоръжения
Превоз бетон до 20 км
Превоз бетон до 45 км

……..лв/м3 ……..лв/м3

47
48
49
50
51
52
53

Армировка клас А І в съответствие с изискванията на ТС,
всички диаметри, гладка мека стомана

59
60
61
62

Армировка клас А ІІІ в съответствие с изискванията на ТС,
всички диаметри оребрена стомана
Разваляне на стена от каменна зидария
Демонтаж на компрометирани тръби от водостоци
Стоманобетонови тръби - Ф1000 за водосток, включително
доставка и монтаж и всички свързани с това разходи
Стоманобетонови тръби - Ф800 за водосток, включително
доставка и монтаж и всички свързани с това разходи
Ръчен изкоп за основи на крилни стени при втока и оттока
Направа кофраж крила на водостоци и декофраж
Циментова замазка по стени и крила на съоръжения
Хидроизолация по крилни стени

63

Доставка и монтаж на нов предпазен парапет тип А

54
55
56
57
58

64
65

66

……..лв/м3 ……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3

……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3
……..лв/м3

……..лв/кг

……..лв/кг

……..лв/кг

……..лв/кг

……..лв/м3 ……..лв/м3
……..лв/м ……..лв/м
……..лв/м

……..лв/м

……..лв/м

……..лв/м

……..лв/м3
……..лв/м2
……..лв/м2
……..лв/м2

……..лв/м3
……..лв/м2
……..лв/м2
……..лв/м2

……..лв/м

……..лв/м

Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда
……..лв/м ……..лв/м
за съоръжения
Обратен насип включително уплътняване
……..лв/м3 ……..лв/м3
ДРУГИ СМР
Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци с
……..лв/м3 ……..лв/м3
камион и превоз до 5 км
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ
ПЪТНИ ЗНАЦИ ІІ-РИ ТИПОРАЗМЕР

67

Доставка и монтаж на светлоотразителни пътни знаци ІІ-ри
типоразмер, комплект със скрепителни материали

……..лв/бр. ……..лв/бр.

68

Доставка и монтаж стълбчета за пътни знаци Ф63 и L=3.50 м ……..лв/бр. ……..лв/бр.

69

Доставка и монтаж стълбчета за пътни табели Ф89 и L=3.60 м ……..лв/бр. ……..лв/бр.

ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА
Направа на непрекъснати тесни и широки линии без перли 70
……..лв/м2 ……..лв/м2
машинно
71
Прекъснати тесни и широки линии без перли - машинно
……..лв/м2 ……..лв/м2
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в срок до 30 (тридесет)
дни след одобряване на фактурата и след приемане на работата и представяне от страна
на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи и другите изискуеми
документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Не подлежи на разплащане протокол за действително извършени работи
неокомплектован с разходооправдателни документи - подробна ведомост, анализи,
сертификат за вложени материали.
(4) За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на
поръчката, същите да бъдат остойностявани по предложените показатели на
ценообразуване в офертата.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложените материали и/или
извършени работи ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация,
от договора, от указанията на лицето осъществяващо инвеститорски контрол и
строителен надзор;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и
нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;
(6) Ако при приемане на отделни работи представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, констатират недостатъци, до
отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях.
Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради
просрочване на плащането.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото
качество и/или е на лице отклонение и/или материалите не са съгласувани с
осъществяващия инвеститорски контрол или са констатирани други несъответствия.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по
предвидения в настоящия договор ред се констатира, че действително извършените
работи са на по-малка стойност или са на лице други обстоятелства, поради което се
дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с

дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените
материали.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация;
2. да извършва проверка във всеки момент на изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение;
3. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна на Изпълнителя на клаучи от настоящия договор;
4. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с Техническата спецификация;
5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условията и в срокове
съгласно настоящия договор;
2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от
Изпълнителя информационна тайна и изрично упомената от Изпълнителя в
представената от него оферта;
3. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и
съставяне на приемо-предавателните протоколи;
Чл. 6. (1) Видовете работи се определят от финансирането на обекта, според
утвърдените задачи. Задачите се възлагат писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с възлагателни
писма. Ремонтните работи се възлагат според предвиденото финансиране.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител определя реда, вида, срока за
изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще се
определи окончателната стойност на договора.
(3) При промяна в размера на осигурените средства за съответните обекти
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7. (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно
изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при
каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол,
подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител.
Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго
неизпълнение, в същия с отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и
степента, в която те засягат работата на Изпълнителя, като се посочва стойността на
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с
недостатъци работа. При забава или не изпълнение се посочва периода на просроченото
и/или естеството на неизпълнението.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени
в настоящия договор;
2. да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на
работата по договора.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. при сключване на договора за обществена поръчка да представи копие от
застраховка за професионална отговорност в строителството по смисъла на чл. 171, ал.
1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива
категорията строеж на обектите на поръчката (минималната застрахователна сума,
определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на
строителство). Застраховката трябва да е валидна за срока на изпълнение на договора
2. да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му
техническо предложение;
3. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката;
4. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители;
5. в срок 3 /три/ дни от сключване на договор/договори за подизпълнение да
предостави оригинален екземпляр на Възложителя;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемо –
предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите
документи.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени
работи при необходимост, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване
в офертата.
(2) Остойностяването става според видовете работи, действително вложеното
време и действително вложени количества материали по цени от разходооправдателен
документ/по цени на производителя/.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител възложи строително –
монтажни работи извън определените в договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и строителния надзор.
(4) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително – монтажни работи не подлежат
на заплащане.
(5) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол са задължителни
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при
извършване на възложената работа.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за
действително извършени работи, окомплектован с необходимите документи и заверени
от инвеститорския контрол – анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост,
сертификати на възложените материали.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва работата при благоприятни
климатични условия за съответните видове работи.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати удостоверяващи
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
Чл. 12. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго
необходимо за извършване на работите е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от
него материали. Когато използваните за обществена поръчка материали са
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати
или развали договора.
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка
да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.
(2) За вреди причинени на лица, публично или частно имущество, при или по
повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря спрямо трети лица за причинените им вреди от
неспазване разпоредбите на НАРЕДБА №3 от 16.08.2010 г. за временната организация
и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците, както и при некачествено извършени работи, предмет на
настоящия договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасността на движение на
моторните превозни средства по време на ремонтните работи и да спазва изискванията
за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(6) При причиняване на пътно – транспортно произшествие в резултат
неизправности по пътя, свързани със забавяне или неизпълнение на дейностите и
работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за
причинените вреди и отговаря за тях пред потърпевшите.
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и
да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
приема искания за компенсиране или увеличение на плащането във връзка с такива
щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица,
включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях
през време на изпълнението на дейностите.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ:
Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията
на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители,
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица
по време и по повод изпълнението на възложената работа.
Чл. 17. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор
или ако извършените работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор
да иска;
- подравняване на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
- заплащане на разходите, необходими за поправката;
- съответно намаляване на възнаграждението.
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е
негодна за уговореното или подразбиращо се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да развали или прекрати договора с последиците, предвидени в него.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на
възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали. Отделно
от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от стойността на
работите, които са възложени, но са извършени с недостатъци или със забава или не са
извършени.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали този договор с
последиците на чл.17. (3) ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
- системно извършва работите с недостатъци или с много ниско качество;
- констатирани са повече от три различни нарушения на договорените
разпоредби;
- системно не изпълнява други задължения по договора;
- влага некачествени или неподходящи материали;
- не представя необходимите документи за одобрение на фактура; документи
удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените материали, анализи и т.н.

Чл. 19. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при
изпълнение с недостатъци или при липса на изпълнение същият дължи неустойка в
размер на 10 % от стойността на възложените работи.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която
последният удържа от възнаграждението, в размер на 0,1% от стойността на
възложените работи и в следните случаи:
- при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им
изпълнение;
- при констатиране на некачествено извършени работи за времето от
констатирането на недостатъците до тяхното отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
приемане на работите без забележки.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове съгласно
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите
в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗЛЪЛНИТЕЛЯ за
обектите важат предложените от него гаранционни срокове, когато същите са по
големи.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване
на обекта
(3) За появилите се в гаранционни срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в
минималния технологичен срок.
VII. НОСЕНЕ НА РИСКА:
Чл. 22. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат
на работите по изпълнение на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на
ИЗЛЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка
скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния
технологично необходим срок.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение е съгласно обявлението за обществената
поръчка и ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде върната банковата

гаранция след изпълнение на възложените СМР и приемане на изпълнените работи без
забележки. Размерът на гаранцията за изпълнение е 2 % от прогнозната стойност на
договора без ДДС - ___________ лв.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процедурата на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако е в полза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е на лице друго основание да я
задържа.
(3) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси
дължимите по договора неустойки.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок
до 60 /шестдесет/ дни след приемане извършените дейности, предмет на настоящия
договор.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски
контрол за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят
изпълнението на дейностите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска продължаване на срока
за изпълнение на дейностите не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди изтичане
на срока, като молбата трябва да бъде придружена от всички съпътстващи
доказателства, необходими за одобряването, съгласно ЗОП. Неблагоприятни
атмосферни условия се доказват със справка от метеорологичен институт.
Допълнителни или непредвидени работи влияят на срока за изпълнение, след писмено
становище на осъществяващия инвеститорски контрол.
(2) При спиране на работата при каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
взема допълнителни мерки за запазване качеството на вече извършени работи,
обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до
минимум периода , в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага,
щом обстоятелствата позволяват това след предварително писмено одобрение на
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
осъществяващия инвеститорски контрол на обекта. При необходимост, действително
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно
подписан протокол, като допълнително възложени работи при необходимост се
заплащат по показателите за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите
от лицето осъществяващо инвеститорския контрол и строителен надзор.
(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на
продължителността на спирането.

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доказва при поискване от
осъществяващите инвеститорски контрол за своя сметка, със сертификати от
акредитирана пътностроителна лаборатория качеството на изпълняваните асфалтови
работи, чрез вземане на проби.
(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването
им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.
(3) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 28. (1) Настоящият договор се прекратява:
- по взаимно съгласие на страните;
- с изтичане срока на договора при изпълнение на възложените работи и
заплащане на дължимите към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми;
- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено
извършени работи и приети по надлежния ред.
- при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна,
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по
начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от
дължими към неизправната страна суми;
- с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число
и ако не може или престане да отговаря на специфичните изисквания за изпълнение на
възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за
изпълнение.
- на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез
писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по
този договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето
осъществяващо инвеститорския контрол на обекта, в който се отчита и действително
извършеното.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него
е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които
обстоятелства могат да застрашат изпълнението но настоящия договор. Същите права
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията
на ЗОП.

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение,
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора или
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Едностранно прекратяване на
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите
съгласно договора неустойки.
(6) При прекратяване на договора от страна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.
Чл. 29. (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящия
договор се решават от страните по споразумение, както и по правилата на ЗЗД и
разпоредбите на българското гражданско и търговско право.
(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за
обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.
Чл. 30. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения
договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или
неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и
търговско право и ЗОП, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.
При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл. 31. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Неразделна част от този договор са:
Техническа спецификация;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Ценово предложение.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляри, по
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

