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Община Добричка, град Добрич ^ 
Ул, "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; щ 

e-mail: obshtina@.dobrichka.bg; web site; www.dobrichka.bg 

Д О Г О В О Р JVa 
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилигация на част от 

уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка" с шест 
обособени позиции 

Обособена позиция №3 - обект с.Одринпи 

Днес . - .Ъ.^ . 2015 г.. и гр.Добрич на основание Решение № 44/23.01.2015 г. на кмета на 
община Добричка, в качсството му на възложител по смисъла па чл.7. т.З от Закона за 
обществени поръчки (3011) 

се сключи настоящият договор между: 
1. Община Добричка. БУЛСТАТ 000852188, със седалище и адрес на управление гр. 

Добрич, ул.''Независимост" № 20, представлявана от Петко Йорданов Петков - кмет на община 
Добричка, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
2. „Екострой" АД със седалище и адрес на управление: Гр.Добрич. ул...Стоил войвода" 

№30, ЕИК 124035416. представлявано от инж. Емил Тасков - прокурист, 
наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
като страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
Ч.т.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свои риск. 

при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение, строително - монтажни работи 
{наричани по-долу СМР) във връзка с ремонг/рехабилитация на част от уличната мрежа в 
населените места на територията на община Добричка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени 
по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата 
спецификация, както и съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
посочените в ценовата му оферта цени. 
(3) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилнтация на част ог уличната 
мрежа в населенитс места на територията на община Добричка" с шест обособсни 
позиции, съгласно 3011. 

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА 
РАБОТАТА. 

4;i.2. (1) ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок 60 (шестдесет) 
календарни дни. считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване 
на СМР с протокол за предаване на строителната площадка (Протокол обр.2(2а) към Наредба 
№3 от 31 юли 2003 г. ча съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът 
по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и 
подписване на акт обр.И. съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

Отьфича .чрпн' . v tipc iчеi „Роши i/pi-mftij.jtiшив ни т;н"I oi у.шчилга чp</K;i n n.i 1Ч\ пик J4' мести II.I 111 рп I прин I ;i ink III II H.I 
ЛиЛрнчки" c шест обособени mi in цип финансирана от Програмата ia ражшне нй селските paiiumi щ пернела 2007-201.'1 минна ньи ирь <ка е 
НЧН),.iHfiint на Договор ,Y« 3S.'3/J2212f.J/0H.()8.2014 г. 

Страница 1 о т 7 

http://www.dobrichka.bg


Прш\ожение № 14 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Чл.З (1) Общата цена за извършването на СМР. определена съгласно количествено -

стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на 10 078.37 (десет хиляди седемдесет и 
осем и 0.37) лева без вкл. ДДС или 12 094.04 (дванадесет хиляди деветдесет и четири и 0.04} 
лева с вкл. ДДС. 

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР. включително цената 
на вложените материали, извършени работи и разходите за труд. механизация, енергия, 
складиране и други подобни, както и печатба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършва! по банков път в срок до 15 
(петнадесет) работни дни от подписването на протокол за действително извършените работи, 
стойностни с единични цени, носочсни в количествено - стойностната сметка и представяне на 
оригинална фактура от ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ е: 

Societe Generale Експрес банк- клон Добрич; 
IBAN: BG02TTBB94001523848816; BIC: TTBBBG22. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след като приеме работата но реда на чл.З. ал.4. извършва 

окончателното плащане по настоящия договор за обществена поръчка, а ако има сключени 
договори за подизпълпение. и след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е 
заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.З. ал.4. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
Чл.5 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИ! ЕЛЯ в 
размер на 3% (три процента) от стойността на договора, а именно 302.35 (триста и два и 
0.35) лева. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в едномесечен срок, 

след приемането на обекта но реда на Раздел VII от настоящия договор, без да се дължи лихви 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на 
договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна па 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 
неустойки, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение. 

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради доказано 
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията 
за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за 

изграждане на обекта, предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора; 
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график: 
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните 

работи, предмет на договора: 
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички 

технически проблеми, възникнали в пропсса на работа: 
5. да приеме в срок изпълнените работи; 
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6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия 

търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на 
строителните, техническите и технологичните правила и норма тиви за съответните дейности. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и 
строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със 
сертификат за качество и сертификат за произход. 

(3) Разходите за консумация па електроенергия, вода и други консумативи, необходими за 
изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на 
СМР е допуснал отклонения от изисквания та, предвидени в техническата документация, или с 
нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при 
констатиране на нарушения да отстрани същите в 5 (пет) дневен срок от установяването им. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ ще/няма да ползва подизпълнители. За извършената от 
подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със 
строителството, включително относно опазването на околната среда и минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. 

Чл.11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при 
изпълнение па строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА. 
Чл.12. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на 

разрешение за ползване, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по 
него. ако открие съществени недостатъци. 

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 
неустойка за забавата, поради отс траняването на недостатъците. 

Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението па доставката по настоящия договор, за 
която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за иодизпълнение. в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, или само на ИЗПЪЛНИ ] ЕЛЯ. ако съшият представи 
доказателства, че договорът за подизпълпение е прекратен, или че работата, която ще се 
приема, или част от нея. не е извършена от подизпълнителя. 

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ. 
Чл. 15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на 
задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от 
форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са 
възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок 
след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за 
появата, естеството и размера па форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни 
последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи 

OiKpiira npouej\pa с npejuei „1Ч>яонт/рехабн.1н lauiiH на чао oi лличнаiи м|нжа в нйсе.ичште мепа на 1ернторннт на иищнна 
ДоОрнчка" е шест обособени пиншни финансирана иг Програмни ча pawn ше на пиките райони ia nqmo.'W 2п<Г-2013 голнна 111.11 врм^ с 
mm. шение наДлкниф.Уг 38/3/32213/08.OS.201J i. 
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известия за начина, по който форсмажорното съби тие спира изпълнението на задълженията й. 
какго и за степента на спиране. 

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепя тствало ИЗПЪЛ11ИТЕЛЯ да осъществи дейностите 
по настоящия договор, сроковете по договора спират ла текат и на ИЗПЪЛНИ 1ЕЛЯ не може 
да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени 
като последица от форсмажорно събитие. 

(5) 11рез времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което с дадено известие в съответствие с 
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните 
предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на 
форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженият 
си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие. 

(6) С траните възобновяват изпълнението на задължения та си по настоящия договор веднага, 
щом е възможно сдед отпадане на форсмажорното събитие, 

ЧлЛб. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко 
непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол 
на страните, възникнало сдед сключване на договора, което прави изпълнението му 
невъзможно. 

(2) Не е налице непреодолима сила. ако съответното събитие се е сд>чило вследствие па 
пеположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата 
грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ. 
Чл.17. (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) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в 
нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 
възложените работи. 

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на 
строежа (заповедната книга) са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

X. НОСЕНЕ НА РИСКА. 
Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане па извършено строителство, 

конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи oi 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на 
СМР. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР. освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го 
предотврати при полагане на дължимата грижа. 

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. 
Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20. ал. 4 от 
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
Ьългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
сьоръжения и строителни обекти. 

Oi крита нр(НКД\рп и и pe.iuei „Ремонт/рехаГжлш инин на чан от у.шчнага мрежи в itacc.ieiniie мепя ie:i icpiinipmna на иГшппч 
Добричкя" с I11CCT обособени ппшшш финансирани щ 11рограчак1 ia paiminie ма ee.icKinc- paiu im sa ficpiuvw 2(.Ю. -:и! .1 гчдина иьи -
и-шьлменис ма Договор .V» 38/ЗШ21263/ШЖ.2014 i . 
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(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обекч 
в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане и 
експлоатация). 

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
съгласувано е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване па дефектите н 
минималния технологично необходим срок. 

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. 
Чл.19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи 

па другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско 
гражданско и търговско законодателство. 

Чл.20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в 
уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и два 
процента) от общата цена по чл. 3. ал. 1 на настоящия договор за всеки просрочен ден. но не 
повече о т 3% ( три процента). 

Чд.21. (1) При виновно некачествено извършване на СМР. освен задължението за 
отстраняване на дефектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100% (сто 
процента) от стойността на некачествено извършените СМР. 

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, 
предоставени му от закона. 

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР иди в гаранционните срокове 
по чл.18 от настоящия договор нс бъдат отстранени в договорения срок или при липса па 
уговорка в подходящ срок. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'!' дължи освен неустойката по ат. 1 от настоящия 
член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. с изпълнението на всички задължения на страните; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се 

нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на чл. 28 и 29 от настоящия договор; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 
(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят 

във вина на никоя от страните по договора, го неговото действие се прекратява с двустранен 
протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 
извършената работа до прекра тяване на договора. 

Чл.23. (1) Ако стапе явно. че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената 
работа с повече от 3 (три) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното 
качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ само стойността на тези работи, кои то са извършени качествено и 
могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ! може да претендира 
обезщетение. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат па 
обстоятелства, възникнали след сключването му. не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай, ако не е налице условието на чл.81. ал. 1 от ЗЗД. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'! 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение ш претърпените вреди поради прекратяването на 
договора. 

t. jгкрита ||>.1цсл\р;| с предмет „Ротнт рсчаби.шшинн на чии oi у.шчишя мрежа в нисс.к-иите \uvia ма терншрнягя на оошниа 
,1(|Прнчк'а" (.' тост ofxiccifieHH notitimn финансирана m Програм;иа pa sbuiпе на civnk-и ю райони ta перни n 20!>7-2(!!ю.иша tn.H нръ̂ г, о 
тпълненис на Договор .V» 38/3/32212й3/(ш>н.2014 г. 
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XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да Fie разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 
Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани е търговската 
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка е ноу-хау. 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението 
на малката обществена поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага но отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени 
поръчки съобразно реда. предвиден в ЗОП. 

Чл.25. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на 
настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея 
разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за 
тези препятствия. 

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи 
задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва ла се обезщетят от 
другата страна. 

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по 
о тстраняването на препятствията се поемат поравно. 

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 
бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

Е за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
гр. Добрич 9300. ул."Независимост" № 20. 
тел. 058 600889; факс:058 600180: 
ел.поща: obshtinaadobrichkа.Ьц 
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
„ЕКОСТРОЙ"АД 
гр.Добрич 9300. уд. „Стоил войвода" №30: 
тел./факс 058 622333; 058/605261 
ел.поща: ckostToi aJinkbuxom 
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната. 
Ч.т.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

негова клауза или на договора като цяло. 
Чл.28. Настоящият договор не може да бъде изменя]!. 
Чл.29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси елед подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 
договора в нарушение на чл. 43. ал. 1 от 3011 и предходния член от настоящия договор. 

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на 
непреодолима сила. 

(3) Страни те могат да намалят договорените пени в ин терес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, е неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 
пепостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република Вългария по реда на Ераждапекия процесуален кодекс. 

t>ikpina процелчрл с н [нм ме i „Ремонт/рсхлГшлитдимя на 'i:h" i 01 у.лгшитн чртжи i* inter, u-н п 1 е чп; л ма I ери lopilvl j а ма do ill l l л a 
Добрички" c шест обисобенн позишш фнн.июфйна of npoipavai;! ia рашнтие на cch-mul' paiioiin ia ritpnua 20U7-2U13 година ki.h нпьжа c 
iniiMiii'Hue на Договор Ле 3S/3/322II(iJ/0N.llH.20U i . 
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Чл. 31.11еразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
1. Количествено - стойностна сметка; 
2. Техническо предложение: 
3. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ. 
Чл.32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

дейс тващото законодателство на Република България. 

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за 

Съгласува,] и; 

Даниела Тодорова 
Директор дирекция ЬППИ! 

I Цветан Георгиев 
Юрист- консултант 

Стойчо Стоев 
Гл.експерт ФК 

Изготвил: 
Гюлхан Вейеел 
Гл.експерт ГРУП 

Oi крита npni ic л> pa с upt.iMci „Рсипнт/ргуабн.штання ма чяп от у.-шчняга мрежа в насе.ичмпс места на юрн горнята на ufliiinii; 
ДоВрнчка" г шест обособгни штшни финансирала от Програма:а ;а развитие на се. екпте pafiomi ia периода20(17-201.1 юднна iibis tipь, ik.! l 
iiti! ьлнеши; па До in но p.V* 3N/3/322t263/08.0X.2{H4 i. 
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Приложение №11 

Община Добринка, град Добрин 
Ул."Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

e-mail: obshtina<3>dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg 
ф 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
За обособена позиция № 3 - с. Одринци - ул. „Двадесет и пета" от ОК 23 до 

ОК 24 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабп литация на част от 
уличната мрежа в населенитс места на територията на община Добричка" с шест 
обособени позиции. 

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20 

ОТ: "Екострой"АД 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ЕОСПОЖИ И ЕОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

Е Офертата не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
документацията за участие. 

2. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура и количествено - стойностна сметка на възложителя, неразделна част от 
настоящото ценово предложение, общата цена на нашето предложение възлиза на: 
10 078. 37 лева без вкл. ДДС; 
(стойността цифром в лева без вкл. ДДС) 
Дссет хиляди седемдесет и осем лева 37 стотинки. 
(стойността словом в лева без вкл ДДС) 

В т.ч непредвидени разходи в размер на: 
380.00 лева без вкл. ДДС; 
(стойността цифром в лева без вкл. ДДС) 
Триста и осемдесет лева . 
(стойността словом е лева без вкл. ДДС) 

*При несъответствие между предложените единична и обща цена. вагиона ще бъде 
единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
оъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с аеншичната цена на 
офертата. 

Дата: 22.12. 2014 г. Подпис и печат: 
инж.Емил :асков-—— 
(нче и фа\иаия> .''"•;••••'• 
Прокурисг 
(длъжност на представляващия участника) 

О.крнга пропели ра , мре, „е, „Ремонт, реабилитация на час. от > личи ата мрежа в наежените местя на 1ер„т,т„ига На „йщнна 
Добричка с шест обогобени попиши финансирана от Преграда u рашнтне на п̂пни за перела 2 и - г < ш н а В1,В врь!Ка с шпълнение на Доктор >s 38 3 322126J 0S.ttS.20] -1 г. " ' 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
ОБЕКТ: Ремонт /реабилитация / на част от уличната мрежа r населени места 
на територията на община Добричка, област Добрич - с. Ломница - улица 
Осма , с. Лясково - улица „Девета", с. Одринци - улица „Двадесет и пета" с 

Победа - улица „Трета , с. Смолница - улица „Десета" и с. Царевец - улица 

Количествено - стойностна сметка 

дължина ширина 
Г- •„• 160.00 4,00 Щ 

МЯРКА 
тш Ш Р 

s ЦЕНА ^ 
СУМА 

1 Разкъртване на съществуваща 

трошенокаменна основа на с дебелина 30 

см вкл, натоварване и извозване на депо 
мЗ 48.00 6.49 311.52 

2 

Доставка и полагане на основен пласт от 
заклинен трошен камък фракция 35-75 
дебелина 30 см съгласно БДС EN 
13043+АС:2005 

мЗ 48 00 63 51 3048 48 

3 
Изкърпване на трошенокаменна настилка 
с трошен камък фракция 35-55 с 
дебелина на пласта 0 10 m 

м2 128.00 8.42 1077 76 

4 

Доставка и полагане на горен пласт 
заклинена трошенокаменна настилка 
трошен камък фракция 35-55 с дебелина 
на пласта 15 см сьгласно БДС EN 
13043+АС:2005 

мЗ 76.80 63 51 4877 57 

5 Направа на насип за банкети от земни 
почви мЗ 57.60 6.65 383.04 

o | непредвидени разходи 1.00 380.00 380.00 
-Нко: 10Q78.37 

/ 1 0 1 > 6 7 
12Q&.04 

Прокурист: 
инж. Емил TacKOR f t : / W i 

C O ' 

т ' i .... 



Приложение №11 

Община Добричка, град Добрич 
Ул."Независимост" Ns 20, централа: 058/600 В89; факс: 058/600 806; 

e-mail: obshtina&.dobnchka.bQ: web site: www.dobrichka.bg 
Ф 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
За обособена ПОЗИЦИЯ № 3 - с. Одринци - ул . „Двадесет и пета" от ОК 23 до ОК 24 
за изпълнение на обществена поръчка е предмет „Ремонт/рехабилитация на част от 

уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка" с шест 
обособени позиции. 

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул.Независимост 20 

ОТ: „Екострой" АД 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ЕОСПОЖИ И ЕОСПОДА, 

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената процедура е горепосочения предмет. 
Предлагаме да изпълним: Обособена позиция 3 - с, Одринци - ул. „Двадесет и пета' ог ОК 
23 до ОК 24, от обект: „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места 
на територията на община Добричка" с шест обособени позиции. • 

Техническата оферта не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно 
изискванията на документацията за участие. 

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на поръчката са подробно описани в 
Приложение JVa 11А към настоящата техническа оферта. 

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от 60 календарни дни. в съответствие със срока 
указан в обявлението и приложения подробен Линеен календарен график, който е неразделна 
част от предложението^ . 

Еарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в описания вид и 
обхват. 

Приложение Хе 11А -Описание на техническото предложение. 

*Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, тикове № 2 и № 3 
се представят за всяка от позициите. 

Дата: 22.12.2014 г. 
н&̂и-г-ц — " --

Подпис и печат: _ 
ИНЖТЕмилТ^^ 
<име и фа\пащ) ' 
Прокурист . ' 
(длъжност на представляващия участника/ 

' s " 
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Линеен график 
Обект Ремонт /рехабилитация/ на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Добричка, област Добрич - с, Ломница -
улица „Осма", с. Ляскоео - улица „Девета", с. Одринци - улица .Двадесет и пета", с. Победа - улица „Трета", с Смолница - улица .Десета" и с. 

Царевец - улица „Втора". 

Обособена позиция 3 - с. Одринци - ул. „Двадесет и пета" от ОК 23 до ОК 24 

Вид CMP Мярка Количество 1-20 ден 21-40 ден 41-60 ден 

1 

Разкъртване на съществуваща 

трошенокаменна основа на с дебелина 30 см 

вкл натоварване и извозване на депо 

мЗ * 48.00 

2 

Доставка и полагане на основен пласт от 
заклинен трошен камък фракция 35-75 
дебелина 30 см съгласно БДС EN 
13043+АС: 2005 

мЗ 48.00 

Изкърпване на трошенокаменна настилка с 
трошен камък фракция 35-55 с дебелина на 
пласта 0 10 m 

м2 128,00 

4 

Доставка и полагане на горен пласт заклинена 
трошенокаменна настилка трошен камък 
фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см 
сьгласно БДС EN 13О43+АС:2005 

мЗ 76.80 

5 

Направа на насип за банкети от земни почви мЗ 57.60 

/ / 

г/У— 
Изпълнител: ^ ^ / t ^ - ^ A ^ i -



Приложение№ П А 

ЕКОСТРОЙ® А Д - гр. Добрич 
ул. „ С т о и л Войвода" № 3 0 , П К . 1 02, e - m a i l : e k o s t r o i @ l i n k b g . c o m 

П р о к у р и с т : (058) 602 261 
Гехн. секретар : (058) 622 3 33 

факс : (058) 605 2 61 

Обект :Ремонт /рехабилитация/ на част от уличната мрежа в населени места на 
територията на община Добричка, област Добрич - е. Ломница - улица ..Осма", с. 
Лясково - улица „Девета", е. Одринци - улица .Двадесет и пета", е. Победа - улица 
„Трета", с. Смолница - улица „Десета" и с. Царевец - улица „Втора". 

Обособена позиция 3 - с. Одринци - ул, .Двадесет и пета" от ОК 23 до ОК 24 

Описание на техническото предложение 

1. Технологична последователност на строителните процеси 

1.Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката 

- Организация на работата на обекта- транспортиране на необходимата техника до 
обекта - автомобил за извозване на отпадъците, багер за натоварване на земни маси и 
чакъл, автогрейдер. валяци и материали- трошен камък със съответната зърнометрия 
- Демонтажни работи- разкъртване на трошенокаменната "Настилка и извозване на 

отпадъците 
- Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 

дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005 
- Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен 

камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005 
- Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина 
на пласта 0.10 m 
- Направа на банкети. 

2. Видове СМР и последователност на тяхното изпълнение 

1.Строително-ремонтните работи на обекта ще започнат с разкъртване на 
повредената трошенокаменна основа с дебелина 30 ем. След като бъде разрушена 
настилката, отпадъците ще бъдат натоварени с багер и ръчно на транспортна техника и 
извозени до посочено от Възложителя регламентирано депо за строителни отпадъци и 
разтоварени. 

2.След премахването на разрушената настилка ше се достави и подожи^ 
основения пласт от заклинен трошен камък. Основния пласт от заклинен трошен камъче" 
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ще бъде изпълнен от скални материали, необработени със свързващи вещества, със 
зърнометрия на фракцията 35-75 и дебелина ЗОсм, каквото е изискването на 
възложителя. 

Съг ласно Техническата спесификация този пласт се полага върху земното 
легло. Използвания материал за изграждане на основния пласт ще съответства на 
изискванията на БДС EN 13043+АС:2005 . Материалът трябва да бъде чист и свободен 
от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали. 

Тъй като количествана не са големи, не се налага складиране на материалите за 
дълго време . но ако се наложи, процедурите при складиране не трябва да влошават 
качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали 
в депото или купчината. 

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като 
купчините трябва да са не по-високи от 5 гл. 

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със 
свързващи вещества, земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да 
бъдат подготвени така, че да отговарят на изискванията съгласно Техническа 
спецификация. 

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се 
изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на 
завършените пластове. 

Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния 
през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново 
профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази 
спесификация. 

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разстила върху 
предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 
равномерно по цялата широчина и се профилира с помощта на автогрейдер. 
Уплътняването се извършва със статични или със статичниги вибрациони валяци при 
оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е 
не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на бкелета.При дебелина на 
пласта 20-30 см^длътняването с е извършва на два етапа, бе^ръсене на вода, В първия 
етап валирането се извършва с вибрационен валяк е тегло 6 до 8 тона, който започва 
валирането с едно две минавания на точка без вибрации и го завършва с 2-3 минавания 
е вибрации. Проверява се профила на пласта и ако е необходимо се поправя или 
отнема трошен камък. Поправените места се уплътняват повторно. 

Във втория етап сухата заклинваща фракция се разпръсква на два пъти 
равномерно върху пласта на ръка или с разпръскваща машина. След всяко 
разпръскване на фракцията, същата се набива в трошенокаменния пласт с 2-4 
минавания на виброваляка с вибрации.Ако се наложи да се работи с фракция, 
намокрена от дъжд, заклинването се извършва, като същата се разпръсква и набива на 3 
до 4 пъти. Втория етап завършва с окончателно заглаждане на пласта с 2 минавания на 
виброваляка без вибрации. 

3, Доставка и полагане на горен пласт ог заклинен трошен камък 

След полагане на основния пласт от заклинен трошен камък ще се пристъпи към 
полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка. Уплътняването се 
извършва на три етапа за трошен камък с дебелина до 15 см. Като първия пласт се 
стабилизира като се валира с лек валяк със скорост 1-2 км/ч без ръсене на вода .' 



Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка 
диря с около 30 см. По същия начин се валира и другата половина на пласта. 
Валирането продължава с 8 до 10 минавания в точка, докато трошения камък се 
намести и стабилизира дотолкова, че валякът престане да оставя следа в пласта. 
Във втория етап пластът се уплътнява като се валира с валяци 10 тона при ръсене с 
вода. Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на 
всяка диря с около 30 см при скорост около 2 км/ч. Валирането продължава с 20 до 25 
минавания в точка при ръсене с вода. 

В третия етап пластът се заклинва като се разпръсква заклин вашата фракция на 2 пъти 
и се валира с валяк 10 г. Трошенокаменният пласт се счита за уплътнен, когато валякът 
престане да оставя следа върху него. 

4.Изкърпване на трошенокаменна настилка 

Изкърпването на трошенокаменната настилка ще се направи с трошен камък 
фракция 35-55 с дебелина на пласта 10 см. на посочени от Възложителя участъци. След 
полагане натрошения камък участъците ще бъдат уплътнени с валяци. 

5.Насип за банкети от земни почви 

За направата на насипа ще са необходими земни маси. които ще се натоварят с 
багер и довозят с товарни автомобили. Земните маси ще се разстелят и ще се уплътнят с 
валяци до необходимата плътност. 

З.Организацня и подход на изпълнение 

Организация на работата на обекта ще започне с транспортиране на 
необходимата техника до обекта - автомобили за извозване на отпадъците, багер за 
натоварване на.земни маси и чакъл, автогрейдер, валяци и материали - трошен камък 
със съответната зърнометрия. След направената предварителна подготовка-
осигуряване на материали и техника на обекта ще се пристъпи към изпълнение на СМР, 
посочени по- г д а СМР ще се изпълнят от една бригада отдйЗЗработници и механизтори 
за всяка от посочените машини, ръководени от технически ръководител с голям опит. 

Работниците, според тяхната квалификация ще бъдат разпределени на групи от 
техническия ръководител за да могат да се изпълняват няколко операции едновременно 
за да се изпълнят сроковете , заложени в линейния график . 

Изпълнението на обекта ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни работи. 

II. Управление на риска . 

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 
Необходимо е да има ангажимент и от възложителя на инвестиционния строителен 
проект, и от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на 
проекта. 1ази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през 
отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се 
удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно J появата 



на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или 
минимизиране са взети. 

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното 
управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се 
проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за 
нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове 
които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти 'и за които е 
възможно директно разработване на стратегия за управление на риска. 
Управлението на риска в проектите е систематичен лроцес на идентифициране 
анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в 
проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително 
въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за 
отрицателно 

г въздействие. 

1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 
навременно изпълнение на предмета на поръчката; 

Първата стъпка при анализа на риска е да се идентифицират всички свързани с 
проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е 
основа за оценяването на рисковете в матрица на риска. 
При изготвянето на списък на рисковете по проекта е ще се използва категоризация на 
рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта. Съответните категории 
рискове могат да бъдат: 

- рискове на планирането (напр. промяна на проекта, изискана от възложителя); 

- рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и 
срокове); 

- рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се 
покрият стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); 

- рискове за приходите (промени в цените); 

- риЖЬве от прекратяване на СМР (напр. прекрачване по вина на възложителя); 

-технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична 
промяна) 

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят 
на проекта и документирането на техните характеристики. 

Щом бъде идентифициран даден риск. се разработват ефективни мерки за 
преодоляването му. 

2. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; 

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от 
възникването 

му. 
Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и 

прозрачен начин не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобни 
проекти. Затова допусканите параметри и процедурите, които ще се слецват при 
оценяване на възможностите, ще да бъдат логични и добре документирани. 

Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на 
вероятността от настъпването им е метод за залагане на приоритети в този проце^-— 



(напр ^ често срещан. възможен. вероятен. отдалечен. невъзможен). 
Оощата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното MY 

влияние по вероятността от възникването му. Практически може ла се окаже 
необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска 
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3. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; 
При изпълнение на договора за изпълнение на СМР, строителя ще предприеме 
следните мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: 

3.1. Елиминиране на влиянието на външни на строителния процес участници. 
3.2. Строителните продукти използвани при строителството на обекта ще съответстват 
на техническите спецификации и изисквания по Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 
3.3. Извършваните СМР отговарят на действащото в момента законодателство. 
3.4. Подписания договор елиминира възможността за промени на проекта от страна на 
възложителя. 

4. Мерки за преодоляване на риска. 

4.1.Правилна оценка на очакваните разходи. 
4.2.Правилна оценка на очаквания график. 
4.3.Качество. 
4.4.Квалификация на трудовите ресурси. 
4.5.Много добро техническо ръководство на СМР. 
4.6.Избягване на годишни сезони с неблагоприятно влияние върху СМР. 
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Застрахователна полица № 14009Р10004 

Застрахователно компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна 
премия, посочена в приложената сметка, съставляваща неразделна част от 
полицата, се съгласява да застрахова срещу загуба, щета, отговорност или разноски 
ло начин, посочен в таблицата. 

Вид застраховка: Професионална отговорност на лицата по чл. 171 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

Застрахован; 

Застрахован 

Интерес 

• Срок на 

застраховката: 

„ЕКОСТРОЙ" АД ЕИК 124035416 
ул. Стоил Войвода 30 
гр. Добрич 

професионалната отговорност на застрахования по чл. 

171: от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на 
строителството или на отделни видове строителни и 
монтажни работи за обекти трета категория 

Ретроаюивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ -датата 
на започване на горепосочената дейност на 
застрахования - за строител. Ако застрахованият е 
упражнявал тези дейности повече от пет години, 
ретроактивната дата е пет години преди датата на 
сключване на тази г»--*ица. 

от 11.12.2014 год. 

до 10.12.2015 год. 

Застрахователна Отговорността на застрахователя по писмени 

сума: 

Условия: 

претенции за вреди от горепосочените дейности на 
застрахования е ограничена, както следва: 

1. Като строител - до Лева 300 000 {триста хиляди) за 
едно застрахователно събитие и 600 ОООлева 
/шестстотин хиляди/ в агрегат (с натрупване) за всички 
събития, настъпили в срока на застраховката. 

Годишна застрахователна сума: Лева 600 000 
{шестстотин 

Съгласно На за условията и реда за 

^Тч" 



• • Самоучастие: 

задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 
Без самоучастие 

Долуподписаният застрахован/представител на застрахования декларирам, че във 
връзка със сключването на тази полица: 

1. 1. застрахователят ми предостави информацията за потребителите на 
застрахователни услуги и горните Общи условия и специални условия, с които се 
запознах и ги приемам; 

2. 2. съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани, обработвани или 
предоставяни на трети лица от застрахователя в съответствие със закона. 

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, 
съставляващо неразделна част от застрахователния договор. 

Дата на предложението: 5.12.2014 год. 

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр. 

Издадена от: Радостина Катинова 

ЗК "УНИКА" АД 

агенция Добрич 
Застрахован/Представител на застрахования: 

Име: [ / A i ^ h r ( -

/ 



Оригинал 

До 
" ЕКОСТРОЙ "АД 
Добрич 
ул."Стоил войвода" 30 
ЕИК: 124035416 

От 
ЗК "УНИКА" АД 

гр. Добрич 
ул. "Екзарх Йосиф I" No. 5 
ЕИК: 040451865 

Сметка № 009Р1140004 / 05.12.2014 год. 

за еднократна застрахователна премия 

срок на плащане: 08.12.2014 год. 

Сметката е неразделна част от полица № 14009Р10004 / 05.12.2014 год. 
Код на клиента: 100504 
Вид застраховка: Отговорност на строителя 
По издадения застрахователен документ начислихме застрахователна премия. Молим в 
указания срок на плащане дължимата застрахователна премия да внесете в брой или да 
преведете по следната банкова сметка: 
BGN IBAN BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC RZBBBGSF - РАЙФАЙЗЕНБАНК СОФИЯ -
PREMIUM COLLECTION 

Застрахователят предупреждава, че при неплащане на разсрочена вноска на падежа (в 
срока на плащане) посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15 
(петнадесет) дни от датата на падежа. 

Вид застраховка Дължима сума лева 

Отговорност на строителя 600.00 

Застрахователна премия общо: 
Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%): 

Дължима сума общо: 

600.00 
12.00 

612.00 

Ьсичко (словом): шестстотин и дванадесет лева 

ЗК "УНИКА" АД 

Агенция Добрич 

*ЗДЗП - Закон за данък върху застрахователните премии 


