/Проект/
ДОГОВОР
№………….
Днес, …………… 2015г., в гр. Своге, на основание проведена открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет строителство:
Предметът на настоящата поръчка е извършване на СМР по общинската пътна мрежа на територията
на Община Своге за 2015 г. на следните обекти:


Обособена позиция 1:



Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община
Своге



Обособена позиция 2:



Рехабилитация пътSFO2607/ III-164,Своге-Бучин проход/Искрец-Брезе



Обособена позиция 3:



Рехабилитация на част от път SFO 3611/ II-16,Своге-Томпсън/ Лесковдолмах.Кокелини бабки



Обособена позиция 4:



Асфалтиране път SFO 1601 /II-16, Своге- София/- Реброво



Обособена позиция 5:



Рехабилитация на част от път SFO 2604 Реброво - Ябланица



Обособена позиция 6:



Рехабилитация на част от път SFO2605 /SFO2604 Батулия- Ябланица/- Огоя



Обособена позиция 7:



Рехабилитация на част от път SFO 2603 /II-16,Лакатник -Своге/ - Заселе-ЗимевицаЗаноге




Обособена позиция 8:
Реконструкция мост на път SFO3612 /II-16/ Томпсън – Церецел при км 2+448



Обособена позиция 9:



Рехабилитация път SFO3618 /SFO2607 Искрец -Брезе/-Брезе-мах.Песа могиламах.Горна Добравица

съгласно Решение № .................../.............2015г. на Кмета на Община Своге за откриване на
процедурата и Решение №................2015г. за определяне на изпълнител на обществена
поръчка, се сключи настоящия договор, между:
1. Община Своге, ул.“Александър Стамболийски“ №7, идентификационен № BG
000776502 представлявана от инж.Жоро Радоев Цветков - Кмет и Станислава Боянова –
Директор дирекция ФСД/Гл.счетоводител, наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и
2. ............................................ със седалище гр............... ул................ № ...... ,
идентификационен №................................, и вписано в Търговския регистър, представлявано
от............................................ с адрес гр....................................................., притежаващ л. к.
№..................... издадена от МВР ......................., ЕГН ..............................., наричано за краткост
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”.
Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл..1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя
организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема СМР за обект – обособена
позиция № ...: ........................................................................................................................................
ІІ.СРОКОВЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Чл.2. (1) Договорът влиза в сила след възлагателно писмо от страна на Възложителя към
Изпълнителя, при осигурено финансиране.
(2) Срокът за изпълнение на СМР завършва със съставяне на констативен акт обр. 19 между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършените СМР на обект.
(3) Срокът на изтичане на договора завършва с последното плащане от страна Възложителя.
Крайната дата на изпълнение на поръчката е 31.12.2015 г.
ІІІ.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Цената по чл.1 се определя за обект: …………..(изписва се името на обособената
позиция): е в размер до ..................(изписва се стойността на обособената позиция)
/словом: .................../ без ДДС или ................. (словом: ..............) с ДДС и същата ще се доказва
по единични цени на видовете строително-монтажни работи съгласно приложеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Приемането и отчитането на видовете и количествата изпълнени СМР се извършва чрез
подписване на протокол, от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя,
при спазване единичните цени на видовете работи от офертата на Изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща по банков път стойността на извършените работи, след представяне
на Протокол за количеството и стойността им, изготвен от Изпълнителя, приет и подписан от
представител на Възложителя, придружен с надлежно оформена фактура съгласно
изискванията на българското законодателство, издадена от Изпълнителя на името на
Възложителя.
(4) Изпълнителят ще получава заплащане, както следва:
14.1. Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на договора в 3-дневен срок от
влизането му в сила, след представяне на фактура.
14.2. Окончателно плащане – в 10 дневен срок след цялостно завършване на видовете работи
на обекта, след представяне на фактура и двустранно подписан протокол обр.19 за
извършените СМР, окомплектован с отчетни документи /протоколи от лабораторни
измервания, сертификати за вложени материали/.
(5) Всички разходи, надвишаващи договореното, които Изпълнителят е извършил са за
негова сметка.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко
време без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за
целта лица;
3. да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение на
строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
4. да развали договора и отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недопустимо закъснение или
пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:
1. изготвя писмени задания до Изпълнителя за възлагане на дейности по настоящия
договор, при условията на чл.1, ал.3. Предоставя налични изходни данни и информация,
необходими за изпълнението предмета на договора
2. осигури непрекъснат инвеститорски контрол при изпълнение на строителството и за
заверка на месечните актове за извършените СМР.

3. упълномощава лица, които да осъществяват инвеститорски контрол при изпълнение
на договора. Представителите на Възложителя подписват всички актове и протоколи по време
на строителството.
V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде длъжен да:
1. да изпълнява възложените му работи качествено и в сроковете, определени в
заданията, както и да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове
работи, като предоставя възможност за контролирането им.
2. организира извършването на работите при спазване необходимата технологична
последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и
монтажни работи; да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010г. за временната
организация и безопасността на движението при извършване на строителни и ремонтни
работи по пътищата и улиците и Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната
политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи;
3. отговаря изцяло за всички дейности предмет на договора и тогава, когато ги е
предоставил за изпълнение на други лица. Възстановява за своя сметка всички щети,
причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица.
4. осигурява достъп и възможност за проверки и контрол на държавните органи,
инвеститорския контрол;
5. освободи и почисти строителната площадка след завършване на строителните
работи по обекта;
6. влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на
техническите изисквания за изпълнение на строителни дейности. За вложените материали да
се представят сертификати и декларации за съответствие;
7.съставя по време на строителството актове за скрити работи за видовете СМР, които
подлежат на закриване, надлежно подписани от двете страни.
8. представи протоколи за извършени замервания от лаборатория за доказване на
качеството и носимоспособността на извършените СМР за които се изисква съгласно
нормативната уредба и БДС;
9. поддържа ред и чистота в района на обекта при извършване на строителни работи и
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация,
съоръжения, строителни материали и др.
10. отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните
срокове, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За целта Възложителя, уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и
местоположението на откритите дефекти, а Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в 10 /десет/
дневен срок от получаване на уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява
с подписването на протокол.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. изисква решаването на проблемни въпроси от компетентността
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които възпрепятстват изпълнението на строителството;

на

VІ.ГАРАНЦИИ
Чл.8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (едно на сто) от стойността
на СМР по чл.3, ал.1 без вкл. ДДС, а именно........................ лева (словом: ...............).
(2) Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на
възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност до 30 дни след изтичане срока на
изпълнение на договора за обществена поръчка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда гаранция за изпълнение на договора по банкова сметка на
Община Своге, или при подписване на договора представя банкова гаранция. Гаранцията се
възстановява в тридесетдневен срок от подписване на акт обр.19 за приемане на извършените
работи.
(4) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят съгласно
Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(5) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено уведомяване
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол, ще
отстранява същите за своя сметка.
(6) По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка
констатирани некачествено изпълнени работи в срок указан от инвеститорския контрол и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.
VІІ. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ
Чл.9. (1) Споровете по неизпълнение или тълкувания на този договор ще се решават чрез
добронамерени преговори, а в случай на несъгласие - по съдебен ред.
(2) Служебно лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъде инж. ………………………., с
адрес …………................., ул.”…………………” № ........., тел: …....................
(3) Плащания ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ IBAN: .....................,
BIC: ......................., при банка..................., гр. ...............
VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.10. При неспазване на срока за изпълнение на конкретно задание, Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 10 % (десет процента),от общата стойност на конкретното задание за
всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от общата стойност по договора.
Чл.11. Възложителят има право да удържа начислените и предявени неустойки от сумите
подлежащи на плащане.
Чл.12. Всички щети и пропуснати ползи, понесени от Възложителя в резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнение на дейности по
договора, са за сметка на Изпълнителя.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Договорът може да бъде прекратен в случаите:
1. при системно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, произтичащи от
настоящия договор, Възложителя прекратява договора предсрочно и едностранно, с
десетдневно писмено предизвестие;
2. когато Изпълнителя банкрутира, премине в ликвидация или бъде започнато
производство по обявяването му в несъстоятелност, Възложителят прекратява договора без
предизвестие.
3. при неизпълнение на задълженията на Възложителя, произтичащи от настоящия
договор, Изпълнителя има право да прекрати договора предсрочно след десетдневно писмено
предизвестие;
4. когато изпълнителя не започне работа по изпълнението му, до изтичане на
половината от срока за изпълнение, посочен в поканата с конкретното задание по чл. 1, ал.3
от настоящия договор. Прекратяването е в сила след писмено уведомяване на изпълнителя.
5. при неосигурено финаниране до 30.11.2015г., от страна на Възложителя.
Чл. 14. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласия между страните.
Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения:
1.1. Техническо предложение и приложения към него;
1.2. Ценово предложение и приложения към него;

2. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за
Изпълнителя и два за възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................

