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ДОГОВОР 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОБЕКТ: „Сграда кметство с.Бенковски, 

община Добричка" 

Днес ...fTT}.\f!f. в град Добрич, се сключи настоящия договор между; 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 1 -
„Сграда кметство с.Бенковски, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага^ а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство с.Бенковски" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
12954,22лв. (дванадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и 
две стотинки) без ДДС и 15545,06 лв. (петнадесет хиляди петстотин четиридесет и 
пет лева и шест стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване па фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по прилохсената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова смеггка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експрссбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал. 1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен; 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДЦС, а именно 647,71лв. (шестотин четиридесет и седем лева и 
седемдесет и една стотинка). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 



Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Ценово предложение на Изпълнителя; 
2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добрил ка /\»« 

хлм. 
.inoReg за oiipnlioMpuiaDano №••>/ 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗПЪЛ 

/СЛАВЧО ЙЕШСФЙ 

Съгласувг 

инж. Тайя Василева 
Дирфпор дирещия УТС0С1100С, 

С) 

Юрист при общинаДрбричка 

Изготвил: 
Недялка В^бр?адинова 
cm. спец. строителен техкик 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 1 „Сграда кметство с.Бенковски" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12954.22 ( Дванадесет хиляди 
деветстотин петдесет и четири лева и двадесет- и две стотинки/.цифром и словом) лева без 
ДДС и 15545,06 (Петнадесет хиляди петстотин четиридесет и пет лева и шест 
стотинки /цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Мвнково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - 18333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,33лева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП10.Сграда кметство сЛ.Свещарово- 10000лева без ДДС 
> по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,33лева без ДДС 
> по ОП14. Административна сграда, 
> автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС 
> по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ сДаревец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черпа -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 
> по 0П21.Сграда ЦДГ с.Воднннци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дяпк0в0-3333,33лева без ДДС 
> по ОП23.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП2б.Сграда ЦДГ с.Брапище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ОДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> поОП28.СградаЦДГс.Житпица -1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ОДГ с.Ловчаеци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол - 4416,б7лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ОДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОПЗЗ.Сграда ОДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливеицн - 2500лева без ДДС 
> по ОГО5.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОПЗб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино - 20833,33лева без ДДС 
> по ОШ8.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 
> по ОГО9.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОП43.Сграда читалище и кметство с.3латня - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище сламен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333^3 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолннца - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дяиково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчаици -18833^3 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
> по ОШ9.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда ...90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията . . .30% 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба 8 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в i " - " 
„ИСА"ООД грДобрич (името на участника)! Поп-

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. 
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приложение 1 
ОП 1 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда кметство" 

с.Бенковски община Добричка 
№ по 
ред 

Видове СМР мярка кол и чест 
во 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Демонтаж хидроизолация м2 300 0.90 270.00 
2 Циментова з-ка за наклони м2 300 2.90 870.00 
3 Грунд преди хидроизалация м2 300 1.90 570.00 

4 
Хидроизолация два пласта воалит с посипка 
4,5 и газопламъчно залепване м2 300 17.00 5100.00 

5 Демонтаж воронка бр 6 1.60 9.60 
6 Д-ка и м-ж воронки бр 6 17.50 105.00 
7 Мазилка по комини м2 16 10.50 168.00 
8 Обшивка комин от лоц. ламарина М2 8 14.50 116.00 
9 Ламарина по борд м2 40 14.50 580.00 
10 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 250 2.98 745.00 
11 Стъргане стари пластове боя м2 100 0.70 70.00 
12 Гипсова шпахловка м2 100 3.50 350.00 
13 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 250 0.69 172.50 
14 Очукване външна мазилка м2 100 0.90 90.00 
15 Външна гладка мазилка м2 200 5.70 1140.00 
16 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 200 0.69 138.00 
17 Фасаген по фасада м2 200 2.90 580.00 
18 Д-ка и м-ж фасадно скеле м2 200 3.60 720.00 
19 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл . 10 8.60 86.00 
20 Д-ка и м-ж изквъргачи бр 3 10.20 30.60 
21 Демонтаж прозорец бр 3 14.50 43.50 

22 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 3,00/1,65 с 
едно отваряемо крило бр 1 311.50 311.50 

23 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 2,20/1,70 с 
едно отваряемо_|фило бр 1 235.60 235.60 

24 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,50/1,40 с 
едно отваряемо крило бр 1 186.10 186.10 

25 
Подмазване около прозорци с вкл. ъглови 
лайсни мл 45 4.50 202.50 

26 Д-ка и м-ж подопрозоречни PVC дъски мл 6.7 9.60 64.32 
Общо: 12954.22 

20%ДДС 2590.84 
Всичко; 15545.06 

Х"" \\ 0 \ 0 

Управител: V.. 
/инж.Славчи 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП1 „Сграда кметство с,Бенковски" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни дни от 
датата на подписване на договора / не по -голям от 70! 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички в идове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и < генни 
покрития,тенекеджийски,железарскидорводелски и др./както и за iiW] ешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възл^НтЗгля. 

mailto:obshtina@dobrichka.ba
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЬДЬА №2 от 31.07.2003година за въвездане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
. . описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 9 броя в това число хидроизолации -2 
броя;бояджии и мазачи - 5 броя и монтажници дограма - 2 броя. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 

^ ) организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. , / ! 
На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за мин^малХ 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управлешй га 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функц 
задачите на отделните участници в строителния цроцес при ф о р м и р а ш и изпт 
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на определените дейност на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД грДобрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва дейетвуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същгоге се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

О 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) ечат) 
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ОП 1 ЛИНЕЕН ГРАФИК обект; "Сграда кметство" с.Бенковски община Добричка 

брой необходи седмици 
№ по ред Видове строителни работи мярка количество работни 

Ц!Л 
ми 

седмици 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Демонтаж хидроизолация м2 300 2 1 Щ Ш 1 ! 
2 Циментова з-ка за наклони м2 300 5 2 
3 Грунд преди хидроизалация м2 300 2 1 

4 
Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и 
газопламъчно залепване м2 300 2 1 

5 Демонтаж воронка бр 6 2 Н И Ш 
S Д-ка и м-ж аоронки бр 6 2 1 я и 
7 Мазилка по комини м2 1S 5 1 taiiii! 
8 Обшивка комин от лоц. ламарина м2 8 5 1 
9 Ламарина по борд м2 40 5 1 

10 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 250 5 3 
11 Стъргане стари пластове боя м2 100 5 1 fflBMHI 
12 Гипсова шпахловка м2 100 5 2 
13 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 250 5 2 
14 Очукване външна мазилка м2 100 5 1 a f c l i 
15 Външна гладка мазилка м2 200 5 3 
16 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 200 5 2 
17 Фаса ген по фасада м2 200 5 1 и а м ш Д 
18 Д-ка и м-ж фасадно скеле м2 200 5 2 Ш Ш Ш 
1-9 Д-ка и м-ж водосточни тръби МЛ 10 5 1 

\ 20 Д-ка и м-ж изквъргачи бр 3 5 1 Щ Е Ш 
\ 2 1 Демонтаж прозорец бр 3 5 1 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 3,00/1,65 с едно 
отваряемо крило бр 1 2 1 

23 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 2,20/1,70 с едно 
отваряемо крило бр 1 2 1 

24 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,50/1,40 с едно 
отваряемо крило бр 1 2 1 - •• I -

25 
Подмазване около прозорци с екл. ъглови лайсни мл 45 2 3 

. 26 Д-ка и м-ж подо прозоречни PVC дъски мл 6.7 2 1 

Управител:. 
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ДОГОВОР 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - ОБЕКТ: „Сграда кметство с.Козлодуйци, 

община Добринка" 

Днес .. J J , . e Q . . . ? . . . . в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 7 -
„Сграда кметство с.Козлодуйци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Q Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство с.Козлодуйцн" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
10919,85лв. (десет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и осемдесет и пет 
стотинки) без ДДС и 13103,82 лв. (тринадесет хиляди сто и три лева и осемдесет и 
две стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 

са за негова сметка. 
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(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. • • 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал. 1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда па изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГЛРЛНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ IIA ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

ЧЛ. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДЦС, а именно 545,99лв. (петстотин четиридесет и пет лева и 
деветдесет и девет стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна: 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила па 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23, Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от едии 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIM. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 



Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 7 „Сграда кметство с.Козлодуйци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10 919,85/ Десет хиляди 
деветстотин и деветнадесет лева и осемдесет и пет стотинки ( цифром и словом) лева 
без ДДС и 13 103.82( Тринадесет хиляди сто и три лева и осемдесет и две 
стотинки/цифром и словом) лева с включен ДДС. 

"Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковскп - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - 18333,33лева без ДДС 
> но ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
>• по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Мпладшновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОПЮ.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОП11.Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
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> no ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП14.Адмннистративна сграда, 
> автоработилница и гаражи община Добричка- 4583333лв. без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ сДолина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОТТ20.Сграда ЦДГ с.Владимнрово- 7083,33лева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ОДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
> по ОГО2.Сграда ЦДГ с.ФДянково-ЗЗЗЗЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомиица - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ОДГ с.Браенще -2916,67лева без ДДС 
> по ОШ7.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житннца - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ с.Ловчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ сЛлачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ с.11обеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливепци - 2500лева без ДДС 
> по ОГО5.Сграда читалище с.Медово - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОГО7.Сграда читалище с.Пчелино - 20833ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанцн - 833333лева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинцн - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 833333лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 833333 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОШ1.Сграда читалище с.ФДянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище с.Ломница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчаици - 333334 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> яо ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба скитница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ...30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба 8 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се доставя в плик № 3 с • ~ ' н а 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за в< 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. Участни 
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приложение 
ОП7: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА КМЕТСТВО" 
С.КОЗЛОДУЙЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количеств 

0 
единична 

цена стойност 

1 Демонтаж на прозорец 3,25/2,05 бр 1 9.2 9.2 

2 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 3,25/2,05 с едно 
отваряемо крило, комари и к и подпрозоречна 
дъска 

бр 1 387 387 

3 Демонтаж на метална ветрина 3,35/2,20 бр 1 14.5 14.5 

4 Д-ка и м-ж на алуминиева врата (ветрина) 
3,35/2,20 с две отваряеми крила и праг бр 1 432.9 432.9 

5 Демонтаж на прозорец 1,15/2,05 бр 2 9.2 18.4 

6 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,15/2,05 с едно 
отваряемо крило, комарник и подпрозоречна 
дъска 

бр 2 181.5 363 

7 Демонтаж на прозорец 3,30/1,20 бр 2 9.2 18.4 

8 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 3,30/1,20 с едно 
отваряемо крило, комарник и подпрозоречна 
дъска 

бр 2 294 588 

9 Демонтаж на прозорец 1,45/1,75 бр 1 9.2 9.2 

10 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,45/1,75 с едно 
отваряемо крило, комарник и подпрозоречна 
дъска (вътрешни и външни) 

бр 1 230.1 230.1 

11 Демонтаж прозорец 1,20/2,10 бр 2 9.2 18.4 

12 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец 1,20/2,10 с едно 
отваряемо крило, комарник и подпрозоречна 
дъска (вътрешна и външна) 

бр 2 230.1 460.2 

13 Демонтаж на прозорец 2,40/6,00 бр 1 14.5 14.5 

14 
Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма 2,40/6,00 с три 
отваряеми крила, комарници и външна и 
вътрешна подпрозоречна дъска 

бр 1 . 1054 1054 

15 Демонтаж на прозорец 15,50/2,35 бр 1 55 55 

16 
Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма 15,50/2,35 с шест 
отваряеми крила, комарници и външна и 
вътрешна подпрозоречна дъска 

бр 1 3180 3180 

17 Демонтаж на прозорец 0,7/2,35 бр 2 9.2 18.4 

18 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорецО,7/2,35 с едно 
отваряемо крило, комарник и външна и 
вътрешна подпрозоречна дъска 

бр 2 198.7 397.4 

19 Де монтаж на прозорец 1,50/2,35 бр '1 9.2 9.2 

20 
Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец1,50/2,35 с едно 
отваряемо крило, комарник и външна и 
вътрешна подпрозоречна дъска 

бр 1 302.1 302.1 

21 зоядисване с цветен латекс по стени, тавани 
и около дограма - двукратно м2 ' 170 2.95 501.5 

22 "ипсова шпакловка м2 30 3.8 114 
23 боядисване с блажна боя по цокъл м2 5 3.4 17 

24 Изготвяне и монтаж на парапет по входно 
стълбище ' мл 2.5 36.5 91.25 

25 Подмазване около прозорци и врати с 
включени ръбохранители мл 230 3.02 694.6 

26 3-ка и м-ж на хоризонтални алуминиеви 
щори м2 80 21.5 1720 

27 Демонтаж на врата 0,9/2,00 бр 1 9.2 9.2 



J, 

c 28' Доставка и монтаж на алуминиева врата 
0,9/2,00 с праг бр 1 192.4 192.4 

ОБЩО 10919.85 
20% 2183.97 

ВСИЧКО 13103.82 

У n pa вител: X . . . . ™ , , ^ 
/и н>/. Славчо 

^ - ^ Д о б р * 

( ' ) 

о 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАГ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 7 „Сграда кметство с.Козлодуйцн" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

I. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни дни от 
датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни 
покрития,тенекеджийскиркелезарскн,дърводелски и др./както и за вътрешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от ВъзлаяЙтеля. 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003го дина за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа н организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 5 броя в това число монтажници 
дограма- 2 броя;бояджии- 3 броя. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функции^ 
задачите на отделните участници в строителния проце$>нри формирането и изпълне 
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Ул."Независимост"Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
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ДОГОВОР 

№ . . . 2 5 . 

м»м 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - ОБЕКТ: „Сграда кметство и ограда 

с.Миладиновци, община Добричка" 

Днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 9 -
„Сграда кметство и ограда с.Миладиновци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство и ограда с.Миладиновци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
8561,22лв. (осем хиляди петстотин шестдесет и един лева и двадесет и две 
стотинки) без ДДС и 10273,46 лв. (десет хиляди двеста седемдесет и три лева и 
четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС N° 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането, им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 428,06лв. (четиристотин двадесет и осем лева и шест 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридссет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др, подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да. не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 



Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добринка 

: л 
-{ДМ. КМ ЕТ:.. Л. лУ'...У.. 

.uiofleg за опраОомощаване №.. 

ГЛАВЕН СЧЕТВОД1ЩЛ:/ ) 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

инж/^шпаасилева 
ДиМстор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Кост 
cm. спец. строителен техник 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиции ОП 9 „Сграда кметство и ограда с.Миладиновци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8 561,22 /Осем хиляди петстотин 
шестдесет и един лева и двадесет и две стотинки ( цифром и словом) лева без ДДС и 
10 273.46 / Десет хиляди двеста седемдесет и три лева и четиридесет и шест 
стотннки(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до б66б,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 

по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,33лева без ДДС 
по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
по ОШ.Сграда кметство с.Козлодунцн -14166,67лева без ДДС 
по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС 
по ОГО.Сграда кметство и ограда с.Мнладнновци - 9583г53лева без ДДС 
по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
по ОПН.Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 383333лева без ДДС 

> 

> 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП14.Адмннистративиа сграда, 
> автоработилница н гаражи общнна Добричка- 45833,33лв. без ДДС 
> по ОП15.Сграда ЦДГ сДолииа - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16б66,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ сЛерна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева бел ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дяиково-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломннца - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОШ7.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житпица - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котлепци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ сЛовчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ с,Плачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОЮ2.С1 рада ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОШ4.Сграда ЦДГ с.Сливеици - 2500лева без ДДС 
> по ОГО5.Сграда читалище с.Медово - 833333лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОШ7.Сграда читалище с.Пчелиио - 20833,33лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанцн - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШ9.Сграда читалище с.Овчарово - Ю500лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,ЗЗлева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП43.Сграда читалище и кметство с.Златия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище с.Лясково 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолннца - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба е.Жнтница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

И. При формиране на единичните цени за отделните ввдове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията .. .30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба g % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена' на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпи^„1^ре^ласана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяь 

28.04.2015 г. Участник: 
(дата на подписване) 
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№~r 
pej 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

14 
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16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 
34 

3 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда кметство и 
ограда" с.Миладиновци община Добричка 

Зидове СМР мярка количест 
во 

единична 
цена 

1-ка и м-ж кухненски термоллот с р-ри 200/060/ бр 

Д-ка и м-ж водобранна лайсна мл 
Д-ка и м-ж кухненска мивка алпака с р-ри 
0,80/0,60/0,18 с отцедник бр 
Отводняване мивка _б£ 
Д-ка и м-ж фаянс по стени м2 
Очукване мазилка по таван м2 
Мазилка по таван м2 
Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 31 
Стъргане стари пластове боя м2 10 
Гипсова шпахловка м2 10 
Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 31 
Д-ка и м-ж метален капак на винкелова рамка с 
р-ри 1,00/1,00 с вкл. катинар и боядисване 

Д-ка и м-ж бойлер тип Юнга 
Блажна боя по метални повърхности -
двукратно м2 250 
Стъргане метални повърхности м2 250 
Минизиране метални повърхности м2 250 
Демонтаж прозорец с р- ри 1,54/0,95 
Д-ка и м-ж РУС витрина с р-ри 1,54/0,95 .6R 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с отваряемо крило 
1,54/0,95 бр 
Д-ка и м- подпрозоречна дъска вътрешна мл 12 
Д-ж дървена врата с р-ри 1,60/2,00 _б£ 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,60/2,00с 
едно отваряемо крило _б£ 
Демонтаж прозорец с р- ри 1,58/0,92 
Д-ка и м-ж РУС витрина с р-ри 1,58/0,92 _б£ 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с отваряемо крило 
1,58/0,92 . > ^^ 
Демонтаж прозорец ср-ри 1,40/1,80 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р- ри 1,40/1,80 с 
едно отваряемо крило и комарник бр 
Д-ка и м-ж подопрозоречна дъска - вътрешна мл 
Демонтаж прзорец с р-ри 3,10/2,10 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 3,10/2,10 с 
двеотваряеми крила и комарник 

_б£ 

М 
Д-ка и м-ж подопрозоречна дъска - вътрешна мл 12.5 
Подмазване около прозорци с вкл ъглови 
ласни мл 300 
Блажна боя по страници м2 23 
Латекс по страници двукратно м2 31 

Управител: 
:/инж. 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 9 „Сграда кметство и ограда с.Миладиновци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесег/ календарни дни от 
датата на подписване на договора /не по -голям от 701 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и 
покрития,тенекеджийски»жел езарски,дървод ел ски и др./както н за вът 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложи 
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Забелйиса: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НА1ЬДЬА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекта и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа н организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

( ) която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 7 броя в това число монтажници 
дограма- 2 броя;бояджии- 3 броя;ВиК работник-1 брой;фаянсаджия - 1 брой. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление/ на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функцщ 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнег 
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД грДобрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник. 

mailto:obshtina@dobrichka.ba
http://www.dobrichka.ba


ОП 9 ЛИНЕЕН ГРАФИК обеет: "Сграда кметство и ограда' 
с.Миладиновци община Добричка 



Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina(S!dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

ДОГОВОР 

лг №........ 

"К мм 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11 - ОБЕКТ: „Сграда кметство с.Пчелник, 

община Добричка" 

Днес ... f^A:?.!?... .. в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „И311'ЬЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 11 -
„Сграда кметство с.Пчелник, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство с.Пчелник" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
734,95лв. (седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки) без 
ДДС и 881,94 лв. (осемстотин осемдесет и един лева и деветдесет и четири 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 

http://www.dobrichka.ba


налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 

са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ юиършии окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
28/двадесет и осем/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

III.1 АРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 36,75лв. (тридесет и шест лева и седемдесет и нет 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

{ ) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добр 

'JAM. K M E T - J ^ W W t 
1 moOeg заопраОси ££ 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

О 
Съгласували^ 

инж. Т^н5^расилева 
йректор дирекция УТСОС.ПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Косгздинф&а 
cm. спец. спфоителен техниJ 
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Образец 16 

Д о 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 11 „Сграда кметство с.Пчелник" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 734.95 / Седемстотин тридесет и 
четири лева и деветдесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС н 
881-94/Осемстотни осемдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки / (цифром и 
словом) лева с включен ДДС. 

"Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6б6б,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство н ограда с.Миладиновцн - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПП.Сграда кметство с.Пчелник - 1000лева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП14.Администратнвна сграда, 
> автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС 
> по ОП15.Сграда ЦДГ сДолнна - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ сЛясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 
> ПО ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
> по ОШ2.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,ЗЗлева без ДДС 

( ) > по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Жнтница -1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ сЛовчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОШ2.Сграда ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенцн - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОГО7.Сграда читалище с.Пчелнно - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО9.Сграда читалище с.Овчарово - Ю500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,ЗЗлева без ДДС 

( ) ^ no ОП41.Сграда читалище с.Бдннци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.Златия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен - 1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дннково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанцн -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище с.Ломница - 2250 лева без ДДС 
> по ОШ4.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба е.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с " ~ ' н а 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за в< 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участни 
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приложение 1 
ОП11: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА КМЕТСТВО" 
С.ПЧЕЛНИК, ОБЩИНА ДОБРИЧ КА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количеств 

0 
единична 

цена стойност 

1 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 110 2.9 319 

2 Полагане на топлоизолация пенополистирол 
XPS 5 см. 

м2 7 15.5 108.5 

3 Изкърпване около врата с включени ъглови 
лайсни 

мл 5 7 35 

4 Шпакловка с лепило и микрофибърна мрежа м2 7 5.6 39.2 

5 Гипсова шпакловка м2 30 4 120 
6 Грундиране сдълбокопроникващ грунд м2 105 0.69 72.45 
7 Боядисване с блажна боя м2 12 3.4 40.8 

ОБЩО 734.95 
20% 146.99 

ВСИЧКО 881.94 

о 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

( ) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
ч 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОПИ „Сграда кметство с.Пчелник" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 28/Двадесет и осем/ календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видо] 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стеш 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./както и за вътреш) 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя./ 
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( ) 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробпо 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 3 броя в това число бояджии - 3 броя. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимал 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функци; 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълне 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръ: 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна без 
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се 
всяка ОП. 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. Участник: 
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0П11: ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА КМЕТСТВО" 

С.ПЧЕЛНИК, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярк 

а 
колич 
ество 

брой 
работ 

необх 
одими 

седмици № по 
ред Видове строителни работи мярк 

а 
колич 
ество 

брой 
работ 

необх 
одими 1 2 3 

mm 
5 б 7 8 9 10 

1 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 110 3 1 mm 
2 Полагане на топлоизолация 

пенополистирол XPS 5 см. м2 7 3 1 

3 Изкърпване около врата с включени ъглови 
лайсни мл 5 3 1 

4 Шпакловка с лепило и микрофибърна мрежа м2 7 3 1 
5 Гипсова шпакловка м2 30 3 1 ЙЙЙИШ 
6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 105 3 1 j j F " - " -
7 Боядисване с блажна боя м2 12 3 1 mm 

Управител: 

Гейкоб Иванов / 
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ДОГОВОР 

кш 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12 - ОБЕКТ: „Сграда кметство с.Царевец, община 

Добричка" 

в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и д по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, БИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 12 -
„Сграда кметство с.Царевец, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство с.Царевец" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
3486,65лв. (три хиляди четири стотин осемдесет и шест лева и шестдесет и пет 
стотинки) без ДДС и 4183,98 лв. (четири хиляди сто осемдесет и три лева и 
деветдесет и осем стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, което 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАИЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 174,33лв. (сто седемдесет и четири лева и тридесет и 
три стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна па срока на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или иовреяедането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нувдите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

У1П. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добрич ся • - < > t»OJ тЩМГК^ 

•АМ. К М Е Т Г З ^ . В Д \ .... j 
••moOeg аа опраОомощайаме NW.J... I 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

<4.- t 

изпъ 
/СЛАВ 

Съгласували: 

инж. Т; 
Директор дирекция УТСОСПО« 

Юрист при община Добрич 

Изготвил: 
Недялка Коста#ш^>йа 
cm. спец. строителен J iexuuK 

V 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 12 „Сграда кметство с.Царевец" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 3 486.65/ Три хиляди 
четиристотин осемдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) 
лева без ДДС и 4 183.98/ Четири хиляди сто осемдесет и три лева и деветдесет и осем 
стотинки / (цифром и словом) лева с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.П.Мннково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.Методнево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОП11.Сграда кметство сЛчелпик - МООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Ллцек - 3333,33лева без ДДС 
> по ОП14.Административна сграда, 
> автоработилница и гаражи община Добричка- 45833,33лв. без ДДС 
> по ОП15.Сграда ЦДГ с.Долнна -10000лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ сЛясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ сЛерпа -15166,67 лева бе? ДДС 
> по ОП2О.С1 рада ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Водпянци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с,ф.дянк0в0-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без Д ДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОШ7.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Жнтница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ с.Ловчапци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ сЛлачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОГО2.Сграда Ц ДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОШ4.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС 
> по ОГО5.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одрипци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище с.Пчелипо - 20833^3лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333^3лева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефаи Караджа - 7333^3лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОП43.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по 01150.Сграда читалище с.Смолиица - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.ФДянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333^4 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба сЛобеда - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Беиковски - 2083^4 лева без ДДС 
> по ОШ8.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участаик предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията .. .30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Цредлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка 01 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 
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ОП 12: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА КМЕТСТВО" С. ЦАРЕВЕЦ 

приложение 1 

№ по 
ред Наименование на видовете СМР 

единична 
мярка 

количес 
тво 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Демонтаж прозорец бр 3.00 14.50 43.50 

2 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 140/270 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 2.00 298.62 597.24 

3 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 140/210 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 1.00 261.66 261.66 

4 
Изкьрпване мазилка около прозорец с 
включени лайсни мл 47.00 3.90 183.30 

5 Стъргане стари пластове боя м2 100.00 0.35 35.00 
6 Шпакловка гипсова м2 100.00 3.80 380.00 
7 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 200.00 0.69 138.00 
8 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 520.00 2.98 1549.60 

9 
Събиране, натоварване и превоз на 
строителни материали на 2км мЗ 3.00 24.00 72.00 

10 Демонтаж брави бр 3.00 3.60 10.80 
11 Д-ка и м-ж външни подпрозоречни дъски мл 7.50 14.50 108.75 
12 Д-ка и м-ж брави секретни с дръжни бр 3.00 35.60 106.80 

общо: 3486.65 
20% ДДС 697.33 
i equ4i(0 4183.98 

Управител: 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕЙК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП12 „Сграда кметство с.Царевец"" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

( " ) З а изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни Д1 
датата на подписване на договора /не по -голям от 70! 

от 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички/Лий/ове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и 7 стенни 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./както и за /вътрешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приеманеот ВтМожителя. 
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Ул."Незаеисимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; с 

e-ma//: obshtina(8>dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 5 броя в това число монтажници - 2 
броя; бояджии - 3 броя. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за ш 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управ 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на 
задачите на отделните участници в строителния процес при4кГрмиран>го 
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Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina(8>dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba ^ към ** 

( ) 

на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегирахци действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
с игГечат) 

http://www.dobrichka.ba


л -

ОП 12: ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА КМЕТСТВО" С. ЦАРЕВЕЦ 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количество 

брой 
работни 

ци 

необход 
ими 

седмици седмици 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количество 

брой 
работни 

ци 

необход 
ими 

седмици 
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Демонтаж прозорец бр 3.00 2 1 

2 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 140/270 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 2.00 2 1 

3 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 140/210 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 1.00 2 1 

4 
Изкърпване мазилка около прозорец с включени 
лайсни мл 47.00 2 1 

5 Стъргане стари пластове боя м2 100.00 3 1 
6 Шпакловка гипсова м2 100.00 3 2 Н И Ш И 
7 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 200.00 3 2 
8 Боядисване слатекс двукратно цветен м2 520.00 3 2 

Събиране, натоварване и превоз на строителни 
материали на 2км мЗ 3.00 3 2 

ч 10 Демонтаж брави бр 3.00 1 1 
11 Д-ка и м-ж външни подпрозоречни дъски мл 7.50 2 1 
12 Д-ка и м-ж брави секретни с дръжни бр 3.00 1 1 | Щ | 

Управител 
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ДОГОВОР 

към 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 - ОБЕКТ: „Сграда ЦДГ с.Долина, община 

Добричка" 

Днес f '? . . в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 15 -
„Сграда ЦДГ с.Долина, община Добричка", открита с Решение № 302/31.03.2015г. 
на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 480/28.05.2015г. на Кмета 
на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ с.Долина" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
8952,70лв. (осем хиляди деветстотин петдесет и два лева и седемдесет стотинки) 
без ДДС и 10743,24 лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 
двадесет и четири стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2),Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка, 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда 

™ Н И Т Е Л Я Т е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова смстка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на С.МР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали п 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума/заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за. подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 447,64лв. (четиристотин чстнридесет и седем лева и 
шестдесет н четири стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок. и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. 1Три условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
па обекта, но нс повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добричка j s' 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДЙТЕЛ: А /} 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

Съгласув. 

инж^л аня масилева 
/ектор дирещия УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка К о с т а д а ш в ^ ' 
cm. спец. строителен технйк 



•ч 

Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180; 

Ф 

• -г 
obshtina(d>dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg * * към 

Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

^ . От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП15. „Сграда ЦДГ с.Долина" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

(.л ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 8 952.70/0сем хиляди деветстотин 
J петдесет и два лева и седемдесет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС и 

10 743.24 /Десет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и двадесет и четири 
стотинки/ (цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковскп - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство сЛово Ботево - до бб6б,67лева без ДДС 
> по ОПЗ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> но ОШ.Сграда кметство сЛерна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Вратарнте - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйцп -14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методиево- ЗЗЗЗ^Злева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство н ограда с.Мнладиновцн - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПИ.Сграда кметство с.Пчелник -1000лева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> А д " и н » " Р а т н в н а сграда,автоработилница и гаражи Община Добринка 

45833.33 лева без ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ сЛясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево- 16666.67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ сДаревец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дянк0в0-3333,33лева без ДДС 

' 1 > по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомен ца - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП26.Сграда ЦДГ с.Браннще -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОГОО.Сграда ЦДГ с.Ловчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31 .Сграда ЦДГ с.Плачн дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
> по ОПЗЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОГО4.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПЗб.Сграда читалище с.Одриици - 22500лева без ДДс 
> по ОГО7.Сграда читалище сЛчелино - 20833,33лева без ДДС 
> по ОГО8.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 
> по ОГО9.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> п о ОП40.Сграда читалище с.Стефап Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево — 6333,33 лева без ДДС 
> по ОП50.Сграда читалище с.Смолпица - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчаици -1883333 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба с Ловчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Беиковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните ввдове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба о/0 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/ 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр. Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка,ОП А 

28.04.2015 г. у ч а с 1 

(дата на подписване) \ V ^ J n S M К е ч а т ) 

150 

http://www.dobrichka.bg


приложение 1 

ОП 15 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда ЦДГ" 
с.Долина община Добричка 

№ по Видове СМР мярка количест единична обща 
ред во цена стойност 

1 
Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у 
дървена ска са - нови 

м2 300 14.50 ' 4350.00 
2 Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди м2 300 2.50 750.00 
3 Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана м2 300 2.35 705.00 
4 Д-ка и м-ж ламперия нова м2 150 2.50 375.00 
5 Подмяна ребра 8/10 до 4м бр 5 10.20 51.00 
6 Подмяна греди 10/12 до 4м бр 1 10.20 • 10.20 
7 Обшивка комин от поц. ламарина м2 4 18.50 74.00 
8 Мазилка по комин м2 8 9.60 76.80 
9 Д-ка и м-ж олуци мл 57 10.10 575.70 
10 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 15 10.50 157.50 
11 Д-ка и м-ж изхвъргачи бр 5 8.40 42.00 
12 Д-ка и м-ж водосточно казанче бр 5 9.60 48.00 
13 Д-ка и м-ж есове бр 5 8.40 42.00 

14 
Изнасяне , натаварване и превоз на стр. 
отпадъци до Зкм. мЗ 5 18.60 93.00 

15 Капаци по било мл 40 9.50 380.00 
16 Армирана бетонова настилка с деб. до Юсм м2 . 15 14.30 214.50 
17 Демонтаж ламарина по покрив м2 24 1.30 31.20 
18 Циментова з-ка за наклони м2 24 4.20 100.80 
19 Грунд преди хидроизалация м2 24 1.85 44.40 

20 
Хидроизолация два пласта воалит с посипка 
4,5 и газопламъчно залепване м2 24 16.50 396.00 

21 Ламарина по улама м2 6 14,60 87.60 
22 Фасадно скеле М2 15 1.60 22.50 

23 
Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. 
лакиране мл 30 9.85 295.50 

24 Сваляне керемиди от покрив м2 300 0.10 30.00 
Общо: 8952.70 

20%ЦДС 1790.54 
Всичко: 10743.24 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАГ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП15 „Сграда ЦДГ с.Долина" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенн»/ 
покрития,тенекеджийски,железарски,дърводелски и др./както и за вътрешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя/ 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 10 броя в това число 
зидарокофражисти - 5 броя;хидроизолация - 2 броя и мазачи - 3 броя. 

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управленир на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функщ 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпъд 
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД грДобрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

о 
28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 
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ОП 15 ЛИНЕЕН ГРАФИК обект: "Сграда ЦДГ' сДолина община Добричка 

№ по 
ред 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 

23 
24 

Видове строителни работи 

Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена 
скара - нови 

Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди 

Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана 
Д-ка и м-ж ламперия нова 
Подмяна ребра 8/10 до 4м 
Подмяна греди 10/12 до 4м 
Обшивка комин от поц. ламарина 
Мазилка по комин 
Д-ка и м-ж олуци 
Д-ка и м-ж водосточни тръби 
Д-ка и м-ж изхвъргачи 
Д-ка и м-ж водосточно казанче 
Д-ка и м-ж есове 
Изнасяне, натаварване и превоз на стр. отпадъци до 
Зкм. 

Капаци по биго 
Армирана бетонова настилка с деб. до Юсм 
Демонтаж ламарина по покрив 
Циментова з-ка за наклони 
Грунд преди хидроизалация 
Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и 
газопламъчно залепване 

Ламарина по улама 
Фасадно скеле 

Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране 

Свалян е-керемиди от покрив 

мярка 

м2 

м2 

м2 
м2 
бр 
бр 
м2 
м2 
мл 

бр 
бр 
бр 

мЗ 
мл 
м2 
м2 
м2 
м2 

м2 
м2 
м2 

м2 

количес 
тво 

300 

300 

300 
150 

57 
15 

40 
15 
24 
24 
24 

24 

15 

30 
- 300 

брой 
работн 

ици 

Управител 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 - ОБЕКТ: „Сграда ЦДГ с.Владимирово, 

община Добричка" 

Днес .'. в град Добрич, сс сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул, „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на общсствсна поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 20 -
„Сграда ЦДГ с.Владимирово, община Добричка", открита с Решение № 
302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 
480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ с.Владимирово" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
6298,37лв. (шест хиляди двеста деветдесет и осем лева и тридесет и седем 
стотинки) без ДДС и 7558,04 лв. (седем хиляди петстотин петдесет и осем лева и 
четири стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 

http://www.dobrichka.ba


(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС. 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

IL СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал. 1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при услопията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
голина от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 314,92лв. (триста и четиринадесет лева и деветдесет и 
две стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати • с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или поврелщането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стаие невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност,'неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община До$ричка^ 

\ •<№. К 
•anofleg за опреОомошаване №. 

л к а Х т - Ш ^ - ' 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДЙТЕЛ: 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗЙ 

/СЛАВТО 

Съгласувг 

инж. Ття Василева 
Дире/пор дирекция УТСОСПООС/ 

Юрист при община Добричка/ 

Изготвил: 
Недялка КОс-тадййоВа 
cm. спец. строителен техник 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД ip.Добрич (,наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОШО„Сграда ЦД Г с.Владимнрово" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 6 298.37/ Шест хиляди двеста 
деветдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки ( цифром и словом) лева без ДДС 
и 7 558.04 / Седем хиляди петстотин петдесет и осем лева и четири стотинки/ 
(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковскн - до 15833,33дева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,33лева без ДДС 
> по ОП6.Сграда кметство с.Вратарнте - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методнево- ЗЗЗЗ^Злева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство и ограда с.Миладпновци - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПЮ.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПИ.Сграда кметство сЛчелннк - ЮООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
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> ио ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,33лева без ДДС 
> по ОП14 Административна сграда^втоработилница н гаражи Община Добричка 

45833.33 лева без ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ сДолина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграпа ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> ио ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднинци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-ЗЗЗЗ^Злева бе» ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833Д$лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОШ8.Сграда ЦДГ сЖитница -1666.67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котлееци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ сЛовчанци -16666.67лева без ДДС 
> поОШ1.Сграда ЦДГ с.Плачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОГО2.Сграда ЦДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Слнвенцн - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 833333лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОШ7.Сграда читалище сЛчелино - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,ЗЗлева без ДДС 

> по ОП41 .Сграда читалище с.Бдинцн - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОП43.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолннца - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОП50.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба сЛобеда - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковскн - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимнрово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба с.Жнтннца - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. Прн формиране на единичните цени за отделните ввдове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията .. .30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/ 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена' на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка ОП. ' ' 

28.04.2015 г. Участник 
(дата на подписване) 



приложение 1 

ОП 20 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда ЦДГ" 
с.Владимирово община Добричка 

№ по 

ред 

Видове СМР мярка количест 

во 
единична 
цена 

обща 

стойност 
1 Демонтаж балатум м2 67 .0.92 61.64 

2 Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм м2 67 14.30 958.10 

3 Д-ка и м-ж ъглови летви - PVC мл 33 2.50 82.50 

5 Д-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 бр 4 12.50 50.00 

6 
Д-ка и м-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 4 316.10 1264.40 

7 Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска мл 9 9.60 84.48 

8 
Подмазване около прозорци с вкл. ъглови 
лайсни мл 80 6.50 520.00 

9 Демонтаж врата 0,90/2,00 бр 1 14.50 14.50 

10 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 169.00 169.00 

11 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 75 2.88 216.00 

12 Стъргане стари пластове боя м2 20 0.85 17.00 

13 Гипсова шпахловка м2 20 3.90 78.00 

14 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 75 0.69 51.75 

предверие 0.00 

1 Д-ж дървена витрина 5,50/3,00 бр 1 25.50 25.50 

2 Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18 бр 1 44.20 44.20 

3 Д-ка и м- ж гипсокартон на конструкция м2 36 16.60 - 597.60 

4 Лампен излаз до 6м бр 1 14.50 14.50 

5 Контактен излаз бр 1 14.50 14.50 

6 Д-ка и м-ж ключ бр 1 4.80 4.80 

7 Д-ка и м-ж контакт бр 1 4.80 4.80 

8 Блажна боя по дограма м2 9 3.40 30.60 
9 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 169.00 169.00 

10 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 50 2.80 140.00 

11 Гипсова шпахловка м2 •20 3.90 78.00 

12 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 50 0.69 34.50 

13 

Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа с Н = 1,00 на 
мет. колове през 1,00 с бетон в основата на 
кола мл 66 22.50 1485.00 

14 
Д-ка и м-ж портичка с р-ри 0,80/1,00 на 
метална рамка с PVC мрежа и вкл. брава бр 1 88.00 88.00 

Общо: 6298.37 
20%ДДС 1259.67 
Всичко: 7558.04 
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Образец 15 

Д О 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

( ) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА» 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

но Обособена позиция ОП20„Сграда ЦДГ с.Владимирово" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

(.. ) За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички вид! 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и сте 
покрития,тенекеджийски,железарскилърводелски и др./както и за вътр 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възлож^ ля. 

145 

http://www.dobrichka.ba


Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180; % 
e-mail: obshtina(d).dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

Ф 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

( - ^ която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 10 броя в това число 
Монтажници - 2 броя;бояджии~ 3 броя;зидарокфражисти - 3 броя и работник балатуми- 2 
броя. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 

( ' .) организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управлений/йа 
здравето и безопасност на труда, / / / 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функцшяе и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението 
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич, притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 

( ) Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник 
(поДдй^пе^т) 
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ОП 20 ЛИНЕЕН ГРАФИК обект; "Сграда ЦДГ' с.Владимирово община Добричка 

№ по 
ред 

1 

10 
11 
12 
13 
14 

Демонтаж врата 0,90/2,00 
Д-ка и м-ж РУС врата с р-ри 0,90/2,00 

Видове строителни работа 

Заготовка ПВЦ дограма в цех 
Демонтаж балатум 
Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм 
Д-ка и м-ж ъглови летви - PVC 
Д-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 
Д-ка и м-ж прозорец с р-ри 2,20/2,10 с едно отваряемо 
крило и комарник 

Д-ка и м-ж подпрозоречна вътрешна дъска 
Подмазване около прозорци с вкп. ъглови лайсни 

Латекс по стени и тавани двукратно цветен 
Стъргане стари пластове боя 
Гипсова шпахловка 
Грундиране с дълбоко проникващ грунд 
предверие 
Д-ж дървена витрина 5,50/3,00 
Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18 
Д-ка и м- ж гипсокартон на конструкция 
Лампен излаз до 6м 
Контактен излаз 
Д-ка и м-ж ключ 
Д-ка и м-ж контакт 
Блажна боя по дограма 
Д-ка и м-ж РУС врата с р-ри 0,90/2,00 
Латекс по стени и тавани двукратно цветен 
Гипсова шпахловка 
Грундиране с дълбо кол рони кващ грунд 

Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа с Н = 1,00 на мет. колове 
през 1,00 с бетон в основата на кола 
Д-ка и м-ж портичка с р-ри 0,80/1,00 на метална рамка с 
РУС мрежа и вкл. брава 

мярка 

м2 
м2 

бр 

бр 

бр 
бр 
м2 
м2 
м2 
м2 

бр 
бр 
м2 
бр 
бр 
бр 
бр 
м2 
бр 
м2 
м2 
м2 

мл 

бр 

количеств 
о 

67 
67 
33 

80 

75 
20 
20 
75 

36 

50 
20 
50 

66 

брой 
работни 

ци 
необх.с 
едмици 

Управител: 
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ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 - ОБЕКТ: „Сграда ЦДГ с.Воднянци, община 

Добричка" 

О Д н е с в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, БИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 21 -
„Сграда ЦДГ с.Воднянци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

(Г) I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ с.Воднянци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
4585,25лв. (четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева и двадесет и пет 
стотинки) без ДДС и 5502,30 лв. (пет хиляди петстотин и два лева и тридесет 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извърпша качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществснитс изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 229,26лв. (двеста двадесет и девет лева и двадесет и 
шест стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или друга действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добринка,, 

• ЛМ. КМЕТ:.. 
'nmOeg за опраОомощаЦрне NfJil' 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИ^ТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗПЬЛ 

/СЛАВЧфЙ 

С ) 

Съгласували^ 

инж. Tgfra Василева 
Директор дирекция УТСОСПОО 

Юрист при община Добртк. 

Изготвил: 
Недялка КоаСайинов; 
cm. спец. строителен техник 

V 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП21 „Сграда ЦДГ с.Воднянци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 4 585.25/Четири хиляди петстотин 
осемдесет и пет лева двадесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС и 
5 502.30 /Пет хиляди петстотин и два лева и тридесет стотинки / (цифром и словом) 

лева с включен ДДС. 

*3а бележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 66бб,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - 18333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиповци - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПН.Сграда кметство с.Пчелник -1000лева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
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по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - ЗЗЗЗДЗлева без ДДС 
™ Административна сграда,автоработилница и гаражи Община Добричка 
45833.33 лева без ДДС 
поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево-16666,67лева без ДДС 
по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
по ОП19.Сграда ЦДГ сЛерна - 15166,67 лева без ДДС 
по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владнмирово- 7083,33лева без ДДС 
по ОП21 .Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
по ОП22,Сграда ЦДГ с.ф.дяик0в0-3333,33лева без ДДС 
по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница - 2000лева без ДДС 
по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
по ОП28.Сграда ЦДГ сЖитиица - 1666,67лева без ДДС 
по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
по ОПЗО.Сграда ЦДГ сЛовчанцп -16666,67лева без ДДС 
поОГО1.Сграда ЦДГ с Ллачп дол - 4416,67лева без ДДС 
по ОП32.Сграда ПДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
поОГО4.Сграда ЦДГ с.Слпвенци - 2500лева без ДДС 
по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 833333лева без ДДС 
по ОГОб.Сграда читалище с.Одрипци - 22500лева без ДДс 
по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино - 20833,33лева без ДДС 
по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 
по ОГО9.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци -1666,67лева без ДДС 
по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,ЗЗлева без ДДС 
по ОШЗ.Сграда читалище н кметство сЗлатия - ЮОООлева без ДДС 
по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолнина - 8750 лева без ДДС 
по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333^3 лева без ДДС 
по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
по ОПбО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дяиково -1666,67лева без ДДС 
по ОП52.Сграда читалище с.Ловчаици -18833^3 лева без ДДС 
по ОШЗ.Сграда читалище с.Ломница - 2250 лева без ДДС 
по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци - 3333,34 лева без ДДС 
по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
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> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-внсока от оси!урення финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдипг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в пли " ~ ~ < н а 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълв 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 
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приложение 1 

ОП 21 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда ЦДГ" 
с.Воднянци община Добричка 

№ по 
цел 

Видове СМР мярка количест 
во 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 
Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа и ЖБ 
колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 2,50м 

мл 
75 14.20 1065.00 

2 Изкоп в основи 75/0,30/0,20 м2 4.5 19.40 87.30 
3 Кофраж и декофраж М2 15 20.45 306.75 
4 Д-ка и м-ж В 15 в основи мЗ 4.5 162.00 729.00 

5 

Д-ка и полагане на топлоизолация по стени 
EPS с деб. 8см с вкл. мрежа, шпахловка и 
грундиране с ъглови протектори М2 40 19.80 792.00 

6 Фасаген по фасада цветен м2 40 3.40 136.00 
7 Фасадно тръбно скеле м2 30 1.95 58.50 
8 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 220 2.40 528.00 
9 Стъргане стари пластове боя м2 50 0.40 20.00 
10 Гипсова шпахловка м2 50 2.95 147.50 
11 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 220 0,69 151.80 
12 Лакиране O S B па таван м2 32 2.20 70.40 
13 Армирана бетонова настилка с деб. до Юсм м2 12 14.20 170.40 
14 Очукване мазилка по цокъл м2 10 1.55 15.50 
15 Мазилка по цокъл м2 10 9.80 98.00 

16 
Шпахловка с каменит по цокъл с вкл. 
грундиране м2 10 3.90 39.00 

17 Блажна боя по цокъл м2 10 3.40 34.00 
18 Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 10 10.25 102.50 
19 Д-ка и м-ж изхвъргачи бр 4 8.40 33.60 

Общо: 4585.25 
20%ДДС 917.05 
Всичко: 5502.30 

Управител: 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (,наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП21„Сграда ЦДГ с.Воднянци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет/ календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70! 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички 
строителни^ онтажни и довършителни работи/подови и 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./както и за въ 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възлож* ля. 

http://www.dobrichka.ba
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 5 броя в това число 
зидарокофражисти - 2 броя и бояджии- 2 броя и общ работник-1 брой.. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимал 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функци 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпъл 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддр 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна 

http://www.dobrichka.ba
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график, 

п 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) ечат) 
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ОП 21 ЛИНЕЕН ГРАФИК обект: "Сграда ЦДГ' с.Воднянци община Добричка 

№ по 
ред 

1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Видове строителни работи 

Централизирана д-ка на материали 
Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа и ЖБ колове с р-ри 
0,8/0,8/2,10 през 2,50м 

Изкоп в основи 75/0,30/0,20 
Кофраж и декофраж 
Д-ка и м-ж В 1 5 в основи 
Д-ка и полагане на топлоизолация по стени E P S с деб. 
8см с вкл. мрежа, шпахловка и грундиране с ъглови 
протектори 
Фасаген по фасада цветен 
Фасадно тръбно скеле 
Латекс по стени и тавани двукратно цветен 
Стъргане стари пластове боя 
Гипсова шпахловка 
Грундиране с дълбокопроникващ грунд 
Лакиране OSB па таван 
Армирана бетонова настилка с деб. до 10см 
Очукване мазилка по цокъл 
Мазилка по цокъл 
Шпахловка с каменит по цокъл с вкл. грундиране 
Блажна боя по цокъл 
Д-ка и м-ж водосточни тръби 
Д-ка и м-ж изхеъргачи 

мярка 

м2 
м2 
мЗ 

м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 

бр 

количеств 
о 

75 

4.5 
15 

4.5 

40 
40 
30 

220 
50 
50 

220 
32 
12 

10 
10 
10 
10 
10 

брой 
работни 

ци 



Ул."Незаеисимост"Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina@dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

ДОГОВОР 

JVo 

o •U, ч 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 - ОБЕКТ: „Сграда ЦДГ с.Божурово, община 

Добричка" 

Днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петао Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Куссвич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 25 -
„Сграда ЦДГ с.Божурово, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ с.Божурово" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
1925,00лв. (хиляда деветстотин двадесет и пет лева) без ДДС и 2310,00 лв. (две 
хиляди триста и десет лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 

mailto:obshtina@dobrichka.ba
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC 1TBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата. на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
56/петдесет и шест/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал. 1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

И. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43? ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13, Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 96,25лв. (деветдесет и шест лева и двадесет и пет 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено прсдизвсстие ог ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при аросрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права па ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIU. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

(") 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добрич^ °км еп^^Г^ 

';nioOeg аа опраОомощаване 

Li' "АЦ«\ 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

Съгласува 

инж. Таня Ваейлева 
Директор дирекция УТСОСП0 С 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Кб^тадиййва 
cm. спец. строителен 1техник 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП25„Сграда ЦДГ с.Божурово" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 1 925,00/ Хиляда деветстотин 
двадесет и пет лева ( цифром и словом) лева без ДДС и 2310.00 / Две хиляди триста и 
десет лева (цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.П.Мннково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - 18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОПЮ.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПП.Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,33лева без ДДС 
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> no ОП14 Административна сграда,автоработилница и гаражи Община Добричка 
45833.33 лева без ДДС 

> поОП15.Сграда ЦДГ сДолина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево- 16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна - 15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимнрово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Жнтница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Ловчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОГО1.Сграда ЦДГ сЛлачн дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОШ2.Сграда ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОШ4.Сграда ЦДГ с.Слнвенци • 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одрннци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище с.Пчелнно - 2083333лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанцн - 833333лева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Стефан Караджа ~ 7333,ЗЗлева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдннцн -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство сДобрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латпя - 1 ООООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.М.Смолннца - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОП53.Сграда читалище с.Ломннца - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба сЛобеда - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда Здравна служба сЛСитннца - 7500лева без ДДС 
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* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните вцдове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията . ..30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба о/0 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/ 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „П 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка?@йЪ 

:щна цена" на 

28.04.2015 г. Участник! V Ш Ю J 
(дата на подписване) ^ ч а т ) 
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приложение 1 

ОП 25: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЦДГ" С. БОЖУРОВО 

ОБЩИНА ДОБ >ИЧКА 

№ по 
ред Наименование на видовете СМР 

единичн 
а мярна 

количвст 
во 

единична 
цена 

обща 
стойнос 
т 

1 

Направа и монтаж на сенник над пясъчник с 
размери 5/Зм , лека метална конструкция 
/колони, греди/, грундиран, боядисан и покрив 
от поликарбон придружен от конструктивно 
становище за изработената конструкция 

бр 1.00 1750.00 1750.00 

2 Армирана бетонова настилка около пясъчник м2 10.00 17.50 175.00 
общо: 1925.00 

20% ДДС 385.00 
цсучко 2310.00 

© 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

} ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП25Сграда ЦДГ с,Божурово" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

Z) 
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 

съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 56/Петдесет и шест/ календарни 
дни от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички ви, 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и ст 
покрития,тенекеджийски,железарскп,дърводелски и др./както и за вътр 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемайе^Възложите 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

( ) която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 6 броя в това число 
зидарокофражисти - 2 броя и монтажници 2 броя и общ работни- 2 броя.. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 

( ) отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални/ 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление щ 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функциите/ и^ 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка наи 

инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд ^иГбжа^раТ^опасно^к7 
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. 

о 

http://www.dobrichka.ba


ОП 25: ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЦДГ' С. БОЖУРОВО 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред 

1 

Видове строителни работи 

Централизирана д-ка на м-ли 
Направа и монтаж на сенник над пясъчн/к с размери 5/Зм , 
лека метална конструкция /колони, гредК грундиран, боядисан 
и покрив от поликарбон придружен от конструктивно 
становище за изработената конструкция 

Армирана бетонова настилка около пясъчник 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina(3).dobrichka.ba; web site: mrw.dobrichka.ba 

r-

ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 - ОБЕКТ: „Сграда ЦЦГ с.Сливенци, община 

Добричка" 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, БИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 34 -
„Сграда ЦДГ с.Сливенци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ с.Сливенци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
1899,35лв. (хиляда осемстотин деветдесет в девет лева и тридесет и пет стотинки ) 
без ДДС и 2279,22 лв. (две хиляди двеста седемдесет и девет лева и двадесет и две 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако сс 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол. 

днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 



(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизггьлнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

П. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
4JI. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 94,97лв. (деветдесет и четири лева и деветдесет и седем 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите па този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община ДобричкОьЗ! 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗПЪЛНЦТЕЛ: 

/СЛАВЧО НЕ 

Съгласували: 

инж. Таня василеьа 
Директор'дирекция УТСОСПООС> 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Костадин" 
cm. спец. строителен техник 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП34 „Сграда ЦДГ с.Сливенци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 1 899.35/ Хиляда осемстотин 
деветдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС 

2279.22/ Две хиляди двеста седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/ 
(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОП1.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 666б,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство сЛ.Мннково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП4.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарнте - 4000лева без ДДС 
> но ОП7.Сграда кметство с.Козлодуйци - 14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методнево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство и ограда с.Мнладиновцн - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПИ.Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
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> ПО ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,33лева без ДДС 
> aL^II4 А д " И Н " С

т
Т р а Т 1 , В н а сп>ада,автоработнлница н гаражи Община Добричка 

45833.33 лева без ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС 
> ио ОП17.Сграда ЦДГ с Ласкалево- 16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОГОО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 

( ) > по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднявцн- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-ЗЗЗЗДЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с,Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП26.Сграда ЦДГ с.Браннще -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с к и т н и ц а - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ с.Ловчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОГО1 .Сграда ЦДГ с Л л а ч и дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОГО2.Сграда ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОГО4.Сграда ЦДГ с.Сливенци • 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОПЗб.Сграда читалище с.Одриеци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище сЛчелиио - 20833,33лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 

( ) > по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово -10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камеи - 1 2 5 0 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с Л я с к о в о - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница — 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчаици -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище с.Ломпица - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083 J 4 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
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> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-внсока от осигурения финансов ресурс за 
~ НЯ n 0 ™ a ' б Ъ Д в ° Т С Т р а Н е Н ° Т ™ * процедурата „о 

II. При формиране на единичните цени за отделните ввдове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията .. .30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба g о/0 

Единичните цени на отделите видове строителни работа сме съставяли на база 
Ьиддинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде отарито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № з с на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всякс/ОП/' ' 

V, 
2ШЖ5.Г. Участник: SZ-" 
(дата на подписване) (подН! печат) 
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приложение 1 
ОП34: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЦДГ' 
С.СЛИВЕНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количеств 

0 
единична 

цена стойност 

1 Демонтаж на врата 0,90/1,80 бр 1 9.6 9.6 

2 Доставка и монтаж на масивна метална 
врата 0,90/1,80 бр 1 110 110 

3 Очукване на стара мазилка м2 20 0.89 17.8 
4 Полагане на вароцименгова мазилка м2 20 8.6 172 
5 Шпакловка с бяло лепило и мрежа м2 26 5.4 140.4 
6 Мита бучарда по стъпала м2 3 16.4 49.2 
7 Бяла пръскана мазилка м2 6 4.5 27 

занималня 0 

1 Боядисване с цветен латекс по стени 
двукратно м2 105 2.88 302.4 

2 Гипсова шпакловка м2 105 3.9 409.5 
3 Грундиране с дълбокопроникващ грунд М2 105 0.69 72.45 
4 Боядисване с блажна боя двукратно м2 50 3.4 170 
5 Доставка и монтаж на аспиратор в кухня бр 1 195 195 

6 
Направа на въздуховод за аспиратор с 
включено пробиване на дупка в стената и 
подмазване 

мл 10 22.4 224 

ОБЩО 1899.35 
20% 379.87 

ВСИЧКО 2279.22 

Управител:.?, 
/и) 1ж.С̂ а ВУЯШ.Й^Г^1 ! 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА "ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП34иСграда ЦДГ с.Сливенци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемедесет / календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и ф е т ш 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./както и за вът|»ешн 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възл 

http://www.dobrichka.ba


Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina®.dobrichka.bq: web site: www.dobrichka.ba 

o 

O 

Q 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 8 броя в това число монтажници - 2 
броя; бояджии- 2 броя;мазачи - 2 броя ;ОВ работници - 2 броя. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2М>2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функциите/и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарнабезопасН ' 
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. Участник 

о 
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ОП34: ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЦДГ" 

С.СЛИВЕНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред 

1 

Видове строителни работи 

Изработка и комплекговка аспирация 
Демонтаж на врата 0,90/1,80 
Доставка и монтаж на масивна метална врата 
0,90/1,80 
Очукване на стара мазилка 
Полагане на вароциментова мазилка 
Шпакловка с бяло лепило и мрежа 
Мита бучарда по стъпала 
Бяла пръскана мазилка 
занималия 

Боядисване с цветен латекс по стени двукратно 

Гипсова шпакловка 
Грундиране сдълбокопроникващ грунд 
Боядисване с блажна боя двукратно 
Доставка и монтаж на аспиратор в кухня 

Направа на въздухозод за аспиратор с включено 
пробиване на дупка в стената и подмазване 

мярка 

к-т 
бр 

бр 

м2 
м2 
м2 
м2 
м2 

м2 

м2 
м2 
м2 
бр 

количеств 
о 

20 
20 
26 

105 

105 
105 
50 

10 

брой 
работниц необх. 

седмици 



Ул."Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtlna(d>dobrtchka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

ДОГОВОР 

ж Ж . 

ч 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 - ОБЕКТ: „Сграда читалище с.Одринци, 

община Добричка" 

Днес .. .'г.Т::. В град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДЦС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 36 -
„Сграда читалище с.Одринци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище с.Одринци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
20378,78лв. (двадесет хиляди триста седемдесет и осем лева и седемдесет и осем 
стотинки) без ДДС и 24454,54 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет 
и четири лева и петдесет и четири стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
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налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 

са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението1 на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 1018,94лв. (хиляда и осемнадесет лева и деветдесет и 
четири стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



о 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община ]Цобрц 

( ) 'АМ. Ш В У ^ Ш Щ ^ -
'iinoOeg за опраОомощаОанв NJ.!^..-^ 

l А ч т * " 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗП 

/СЛА 

о 

Съгласувалия 

инж. Таня Василева 
Директор дирещия УТСОСПООС 

Юрист при община ДоррШка 

Изготвил: 
Недялка Коргадинфва 
cm. спец. строителен технЦк 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ» JV« 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП36 „Сграда читалище с.Одринци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 20 378.78/ Двадесет хиляди триста 
седемдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки/ ( цифром и словом) лева без 
дц*- и 
24 454.54/ Двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и четири лева и 

петдесет и четири стотинки/ (цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОП1.Сграда кметство с.Бенковскн - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до б666,67лева без ДДС 
> по ОГО.Сграда кметство сЛ.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - ШЗЗДЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци - 14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладииовцн - 9583,33лсва без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПП.Сграда кметство сЛчелник - 1000лева без ДДС 
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по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
>• по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - ЗЗЗЗ^Злева без ДДС 

4 П 5 8 3 з " з ^ б ™ д е Т И В Н а С Г Р а д а > а В Т О р а б О Т И Л Н И Ц а И г а Р а ж и ° ^ и к а Добричка 
> поОП15.Сграда ПДГ с.Долнна - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ сЛясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,33лева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ПДГ с.ф.дянково-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомиица - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП26.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Жнтиица - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленцн - 7833,33лева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ сЛовчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ сЛлачн дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище сЛчелппо - 20833,33лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 
> по ОГО9.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдипци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латпя - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен - 1 2 5 0 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОП53.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Ловчаици - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба сЛобсда - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
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> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева бе» ДДС 
> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Жнтница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 

обособената " и " " а П ° Р Ъ Ч К а Т а ' Щ е б Ъ Д С ° Т С Т р а Н е Н ° Т ™ » « 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба о/0 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Ц е н о в о т о предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

2 М 4 Ж 5 Г - Участник: 
(дата на подписване) 
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приложение 1 
ОП 36 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда читалище" 

с.Одринци община Добричка 
№ лс 
ред 

Видове СМР мярка количест 
во 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/1,70 бр 5 9.4С 47.00 

2 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,70 с 
едно отваряемо крило бр .5 195.16 975.80 

3 Демонтаж прозорец - р-ри 1,35/1,36 бр 7 9.40 65.80 

4 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,35/1,35 с 
едно отваряемо крило бр 7 149.44 1046.08 

5 Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/2,60 бр 4 9.40 37.60 

6 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/2,60 с 
едно отваряемо крило бр 4 258.50 1034.00 

7 Демонтаж прозорец - р-ри 1,40/1,00 бр 9.40 9.40 

8 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,40/1,00 с 
едно отваряемо крило бр 1 119.00 119.00 

9 Демонтаж врата с р-ри 1,10/2,30 бр < 9.40 28.20 

10 
Д-ка и м-ж PVC с р-ри 1,10/2,30 с две отварями 
крила бр 2 234.60 469.20 

11 
Подмазване около прозорци и врати с вкп. 
ъглови лайсни мл 242 4.35 1052.70 

12 
Д-ка и м-ж подпрозоречни PVC дъски 
вътрешни и външни мл 47 12.00 564.00 
стая - клуб 0.00 

1 Д-ж врата с р-ри 1,10/2,20 бр 2 9.60 19.20 
2 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 бр 2 195.00 390.00 
3 Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18 бр 1 42.50 42.50 
4 Д-ж дървена облицовка М2 25 2.40 60.00 
5 Вътрешна мазилка м2 25 7.80 195.00 
6 Д-ж балатум м2 24 0.89 21.36 
7 Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм м2 24 14.65 351.60 
8 Изравнителна цим. з-ка м2 24 • 7.60 182.40 
9 Д-ка и м-ж ъглови PVC летви М Л 19 2.50 47.50 

стая кмет и читалищен секретар 0.00 

1 
Ц-ка и м-ж окачен таван тип Армстронг от 
минерално - ватни пана 600/600 м2 46 18.20 837.20 

2 Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18 бр 4 42.50 170.00 
3 Д-ж врата с р-ри 1,10/2,20 бр 2 9.60 19.20 
4 Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 бр 2 195.00 390.00 
5 Ц-ж балатум м2 46 0.89 40.94 
6 Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм м2 46 14.65 • 673.90 
7 Изравнителна цим. з-ка м2 46 7.90 363.40 
8 Ц-ка и м-ж ъглови PVC летви МП 38 2.50 95.00 

коридор и бръснарски салон 0.00 
1 Д-ка и м-ж Лот 4x18 бр 4 42.50 170.00 
2 Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 1 9.60 9.60 
з Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,10/2,20 бр 1 195.00 195.00 
4 Д-ка и м-ж OSB по таван с вкл. лакиране мл 0 12.30 98.40 
5 Д-ж дървена витрина с р-ри 2,70/2,60 бр 1 9.40 9.40 

6 
Д-ка PVC витрина с р-ри 2,70/2,60 с вградена 
врата с р-ри 0,80/2,00 бр 1 498.40 498.40 

7 Облицовка с гипсокартон по стени без к-ция м2 2 21.50 43.00 
зала голяма и балкон 0.00 

1 Ц-ка и м-ж ЛОТ 4x18 •бр 7 42.50 297.50 

2 

Ц-ка и наковаване на челни рендосани дъски 
18мм върху дюшаме с вкл. циклене и лакиране 
л ъглови летви м2 35 28.40 994.00 

3 Зчукване вътрешна мазилка м2 100 0.75 75.00 
4 Вътрешна мазилка м2 •100 7.90 790.00 
5 Ипахловка с каменит м2 100 3.80 380.00 
6 Блажна боя по под м 112 2.40 268.80 



7 
Д-ка и мт;к OSB таван с вкл. лакиране и ъглови 
летви . . . М2 ,7 12.30 • 86.10 
II етаж 0.00 

1 Блажна боя по под м2 76 2.80 212.80 
2 Д-ка и м-жЛОТ 4x18 бр 6 42.50 255.00 
3 Латекс по стени и тавани двукратно цветен м2 1100 2.68 2948.00 
4 Стъргане стари пластове боя м2 400 0.42 168.00 
5 Гипсова шпахловка м2 400 3.80 1520.00 
6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 1100 0.47 517.00 
7 Д-ка и полагане накабел СВТЗх1,5мм мл 300 1.95 585.00 
8 Оформяне на декоративен ръб по фасада • • мл 15 5.60 " 84.00 
9 Д-ка и м-ж фасадно скеле м2 100 2.95 295.00 
10 Очукване външна мазилка м2 40 0.89 35.60 
11 Външна гладка мазилка м2 40 8.45 338.00 
12 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 40 0.53 21.20 
13 Фасаген по фасада м2 40 3.40 136.00 

Общо: 20378.78 
20%ДДС 4075.76 
Всичко: 24454.54 

Управител:.! s.y v 
нж.Одавчо Нейко 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъясност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП36"Сграда читалище с.Одринци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемедесет / календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни 
по крития,тенекеджн йски,жел езар ски,дървод ел ски и др./както и за вътрешни, 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възло 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 9 броя в това число монтажници - 2 
броя; мазачи - 2 броя ;работници-балатум-2 броя;Ел работник-1 брой и дърводелци- 2 
броя.. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, > 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функции/е и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението, 
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД грДобрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

G 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 
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ОП 36 ЛИНЕЕН ГРАФИК обект: "Сграда читалище" с.Одринци община Добричка 



Д-ка и м-ж OSB по таван с вкл. лакиране 
Д-ж дьрвена витрина с р-ри 2,70/2,60 
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ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 - ОБЕКТ: „Сграда читалище с.Врачанци, 

община Добричка" 

Д н е с . . . . . в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 38 -
„Сграда читалище с.Врачанци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище с.Врачанци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнагравдение в размер на 
7768,03лв. (седем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и три стотинки) без 
ДДС и 9321,64 лв. (девет хиляди триста двадесет и един лева и шестдесет и четири 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 

http://www.dobrichka.ba


(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.6.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и с 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
4JI. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 388,40лв. (триста осемдесет и осем лева и четиридесет 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условис, чс ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреяедане на вече дейности, освен 
ако погиването или повревдането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението па 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добричка 

! liirtOee зв олраОомощаОа ме 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТ^Я: W V 
/ЙАННА ПЕНЕВА/ И 

ИЗП 

/СЛАВ 

Съгласували: 

инж. ТаняВасилева 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Ко 
cm. спец. строителен техник 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; % 1 -г 
e-mail: obshtinaBdobrichka.bg: web site: www.dobrichka.ba ^ им 

Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП38"Сграда читалище с.Врачанци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 7 768.03/ Седем хиляди 
седемстотин шестдесет н осем лева и три стотинки ( цифром и словом) лева без ДДС 
и 
9 321.64/ Девет хиляди триста двадесет и един лева и шестдесет и четири стотинки / 

(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - 18333,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- ЗЗЗЗ^Злева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Мпладиновци - 9583>33лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОШ1.Сграда кметство сЛчелиик - ЮООлева без ДДС 
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> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - ЗЗЗЗ^ЗЗлева без ДДС 

* Административна сп>ада,автоработилница н гаражи Община Добричка 
4 5 w j . j j лева без ДДС 

> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> ПО ОШб.Сграда ДДТ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18. Сграда ЦДГ с.Царевец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ДДТ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянцн- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково-3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломннца - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОШ7.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житиица - 1666,67лева без ДДС 
> по ОШ9.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОГОО.Сграда ЦДГ с Ловчанци - 16666,67лева без ДДС 
> поОГО1.Сграда ЦДГ сЛлачн дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОГО4.Сграда ЦДГ с.Сливенцн • 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОГО7.Сграда читалище с.Пчелнно - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОП40.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинцн - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище н кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> ни ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково — 3166,67 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.М.Смолиица - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дннково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОП53.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковскп - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 

149 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 056/600 889; факс: 058/600180; Ji ^ 
e'mail: obshtina@dobrichka.btj: web site: www.dobrichka.bg ^ кш *** 

> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

И. При формиране на единичните ценн за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба о/0 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16: 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяк&бП. " " 

28.04.2015 г. Участник: 
(дата на подписване) 

mailto:obshtina@dobrichka.btj
http://www.dobrichka.bg


ОП38: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

приложение 1 

• ни 1 1 ——. 

ред Видове строителни работи м я о к 

1 Очукване външна мазилка I -ч 

а количест 
0 

в единична| I ] 
цена 

* Външна вароциментова мазилка М2 

3 [Бяла пръскана мазилка по фасада от бял цимент 
кварцов пясък, и Ц - 200 ' м 2 

4 Очукване на цокъл Г1" 
5 Външна вароциментова мазилка м 2 

6 (Скеле ' " т— 
— - — [ - м2 

7 Д-ка и полагане релефен гранитогрес по цокъл Р м 2 ~ 
Козирки ~ 

50 
50 

270 

10 
- ю 
. 270 

40 

0.89 44.50 
_ 8.6 430.00 | 

4.5 1215.00 

_ 4.2 42.00 I 
8.6 86.00 

. 2.95 796.50 I 
32.5 1300.00 

| Онукмане на замазка и мазилка М2 

2 Полагане на изравн. Цим. замазка за наклон | М2 
3 Грунд преди хидроизолация " " 1 м 9 " 
4 1 Юла ОТ ПОиинкгтяия паиопми^ 1 

9 
9 

• 9 

089 | 8.01 I 
9.8 88.20 
175 15.75 

. . "• "̂ ч̂ тхоосапо JidlVlâ inna | цдл 
I 5 [Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 

кг/м2 и газопламъчно залепване ' | м 2 

10 

11 

5.8 58.00 

16.8 184.80 
У Облоцовка по чело с гранитогрес м л 10 8.4 | 84 00 J 
( ььншна мазилка по козирка 9 9.8 I 88 20 I 
8 Шпакловка ебяло лепило и микрофиб. мрежа м2 

9 5.4 | 48.60 | 
9 Боядисване с цветен фасаген двукратно М2 9 3.4 30.60 

I ю |Д" к а и м о н т а ж н а рендосана и лакирана греда 
15/15 см. до Зм. (монтирана с ъглови шини) | б р 1 79.6 79.60 

I I Стълби ще 
I 1 I Замазка по стълбище 5 9.8 49.00 
I 2 [Доставка и монтаж на релефен гранитогрес по 

стълбище J м2 5 42.5 212.50 I 
I 3 |Д-ка и полагане на мет. лайсни по стъпала | мл 5 4.8 24.00 

4 Демонтаж на балатум | М2 12 1.25 15.00 
I 5 [Доставка и полагане на балатум | М2 12 14.5 174.00 
I 6 |Д-ка и м-ж на ъглови первази по под | мл 14 2.55 35.70 

7 Пренареждане на цигли | М2 47 9.11 428.17 
8 Подмяна олуци от поц. ламарина с вкл.скоби | мл 93 10.4 | 967.20 | 

I 9 I Подмяна водосточни тръби от поц. ламарина | мл 40 10.4 416.00 I 
I 10 |Подмяна водосточни казанчета J бр 10 8.6 86.00 
I 11 I Подмяна есове от поц. ламарина • | бр 10 8.4 ' 84.00 
I 12 [Подмяна изхвъргачи от поц. ламарина | бр ••10 • 8.4 84.00 
[ 13 [Събиране натов. и изхвърляне на стр. отпадъци мЗ 7 22.1 | 154.70 | 
I 14 [Армирана бетонова настилка с деб. до 10 см. м2 30 14.6 438.00 

ОБЩО 7768.03 
20% 1553.61 

ВСИЧКо| 9321.64 I 

Управител: 
/инж.сйа,вчд» 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП38"Сграда читалище с.Врачанци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемедесет / календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички вид 
строител ни,монтажни и довършителни работи/подови и ст 
покрития,тенекеджийски,железарскндорводелски и др./както и за вътр, 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложит' 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа н организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 

) която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 12 броя в това число монтажници - 2 
броя; зидарокофражисти - 2 броя ;бояджии-3 броя;Ел работник-2 брой и ВиК работник-1 
брой;монтажници - 2 броя. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 

( ) организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимг 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управлеь 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на ф) 
задачите на отделните участници в строителния процес при^шмирането и из! 

http://www.dobrichka.ba
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

© 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 
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ОП38: ЛИНЕЕН ГРАФИК — ' 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

С.ВРАЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред 

Хидроизолация два пласта воалит с носилка 4,5 кг/м2 и 
газопламъчно залепване 

10 

Видове строителни работи 

Очукване външна мазилка 
Външна вароциментова мазилка 

Бяла пръскана мазилка по фасада от бял цимент, кварцов 
пясък, и Ц - 200 

Очукване на цокъл 
Външна вароциментова мазилка 
Скеле 
Д-ка и полагане на релефен гранитогрес по цокъл 
Козирки 
Очукване на замазка и мазилка 
Полагане на изравнителна циментова замазка за наклон 
Грунд преди хидроизолация 
Пола от поцинкована ламарина 

Облоцовка по чело с гранитогрес 
Външна мазилка по козирка 
Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мража 
Боядисване с цветен фасаген двукратно 
Доставка и монтаж на рендосана и лакирана греда 15/15 
см. до Зм. (монтирана с ъглови шини) 
Стълбище 
Замазка по стълбище 
Доставка и монтаж на релефен гранитогрес по стълбище 
Досатвка и полагане на метални лайсни по стъпала 
Демонтаж на балатум 
Доставка и полагане на балатум 
Д-ка и м-ж на ъглови первази по под 
Пренареждане на цигли 
Подмяна олуци от поц. ламарина с включени скоби 
Подмяна водосточни тръби от поц. ламарина 
Подмяна водосточни казанчета 
Подмяна есове от поц. ламарина 
Подмяна изхвъргачи от поц. ламарина 
Събиране натоварване и изхвърляне на строителни 
отпадъци 
АрмирЬ^бетонова настилка сдеб. до 10 см. 

мярка 

м2 
м2 

м2 
м2 
м2 
м2 
м2 

м2 
м2 
м2 
мл 

м2 

м2 
м2 
м2 

бр 

м2 
м2 
мл 
м2 
м2 
мл 
м2 

бр 
бр 
бр 

мЗ 

м2 

количеств 
о 

50 
50 

270 

10 
10 

270 
40 

10 
11 

10 

12 
12 
14 
47 
93 
40 
10 
10 
10 

30 

брой 
работ 
ниии 

несбх. 
сея ми 

м 

Управител: 
/и н ж.Славчо Ней» 



Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtinaffidobrichka.ba: web site: ww.dobrichka.ba 

KW 

ДОГОВОР 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 - ОБЕКТ: „Сграда читалище с.Камен, община 

Добричка" 

я ? Z . о с - 2 о \ $ 
^ н е с град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

L ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 44 -
„Сграда читалище с.Камен, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище с.Камен" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Тсхническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл! 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
1063,80лв. (хиляда шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) без ДДС и 1276,56 
лв. (хиляда двеста седемдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) с включен 
ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 



(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извъошил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
т п Г Г и т р и а ' Ц6НОВО п Р е д л о ж е н и е ° б Р а з е « №16, съгласно офертата на 
ИЛ l bJ 1НИIЕ ЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда 

6 СКЛЮЧЙЛ Д О Г О В О р / и з а подизпълнение, 
извършва окончателно плащане към него, след като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
49/четиридесет и девет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 53,19лв. (петдесет и три лева и деветнадесет стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
/о /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 

м о ж с д а п Р е к Р а т а дишвора без предизвестие, когато 
Ш11ЬЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмсна форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 



Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добричк* 

м опраПомощаЦанв 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТВКЮ. fefo.. 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ / ч А -

н з и 

/СЛАВЧО НЕЙК 

Съгласували: 

инж. Тан/Васклева 
Директтр дирекция УТСОСПОО) 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Недялка Костздййова 
cm. спец. строителен техт 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената ог Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП44 „Сграда читалище с.Камен" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 1 063.80/ Хиляда и шестдесет и 
три лева и осемдесет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС и 
1 276.56/Хиляда двеста седемдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/ (цифром 

и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковскн - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6б66,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Мннково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП5.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методиево- ЗЗЗЗ^ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП10.Сграда кметство с.П.Свещарово-1 ООООлева без ДДС 
> по ОП11.Сграда кметство сЛчелник - ЮООлева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с„Царевец - 3833,33лева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДЦС 
> О П 1 4 Административна сграда,автоработилннца и гаражи Община Добричка -

45833.33 лева бе? ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОПХб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ сЛаскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОП20.Сграда ЦДГ с,Владнмирово- 7083,33лева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без ДДС 

( ) > по ОП22.Сграда ЦДГ с.Ф.Дянкови-3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лсва без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ с.Ломппца - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОП26.Сграда ЦДГ с.Браннще -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житинца -1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,33лева без ДДС 
> по ОГОО.Сграда ЦДГ сЛовчанцн - 16666,67лева без ДДС 
> поОГО1.Сграда ЦДГ с.Плачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
> по ОПЗЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОГО4.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОГОб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанцн - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 

С ) > по ОП40.Сграда читалище с.Стефаи Караджа - 7333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП41.Сграда читалище с.Бдинцн -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камеи -1250 лева без ДДС 
У по ОП45.Сграда читалище с.Лясково — 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП4б.Сграда читалище с.М.Смолиица - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333^3 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333^3 лева без ДДС 
> по ОП50.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанцн -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище с.Ломница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба с.Ловчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа ~ 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083̂ 34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово -11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелнт - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* К о г а ™ участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ...30 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цепи по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

28.04.2015 г. Участник: 
(дата на подписване) V ^печат) 
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ОП44: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

приложение 1 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количеств 

0 
единична 

цена стойност 
1 Демонтаж на врата 210/210 бр 1 14.2 14.2 

2 Д-ка и м-ж на алуминиева врата 210/210 с 
две отваряеми крила бр 1 367.8 367.8 

3 Демонтаж на врата 155/215 бр 1 14.2 14.2 

4 Д-ка и м-ж на ПВЦ врата 155/215 с две 
отваряеми крила бр 1 325 325 

5 Доставка и монтаж на алуминиев праг 210/15 бр 1 22.4 22.4 

6 Подмазване около врати с включени ъглови 
лайсни мл 25 5.9 147.5 

7 Боядисване с цветен латекс двукратно м2 45 2.88 129.6 
8 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 45 0.58 26.1 
9 Боядисване с цветен фасаген двукратно м2 5 3.4 17 

ОБЩО 1063.80 
20% 212.76 

ВСИЧКО 1276.56 

Управител: 
/инкСлавуо НеикоадоаноЕ 



I . 

Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina<8idobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 15 

( ;) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на общнна Добричка" 

по Обособена позиция ОП44"Сграда читалище с Камен" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 49/Четиридесет и девет / 
календарни дни от датата на подписване на договора / не по -голям от 70! 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички в 
строителни,монтажни н довършителни работи/подови и 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./какгго и за 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от ЕЙ 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 4 броя в това число монтажници - 2 
броя; бояджии-2 броя. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функциите" и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението 
на определените дейности на обекта,като се правят ежеднащи инструктаж гОтоддръйасан& 
инструментариум и мероприятия за безопасност услов /д и пожарна без 
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. Участн 
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ОП44: ЛИНЕЕН ГРАФИК 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

С.КАМЕН, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ 
по 

ред 
Видове строителни работи 

Заготовка ПВЦ дограма в цех 
Демонтаж на врата 210/210 
Д-ка и м-ж на алуминиева врата 210/210 с две отваряеми 
крила 
Демонтаж на врата 155/215 

Д-ка и м-ж на ПВЦ врата 155/215 с две отваряеми крила 

Доставка и монтаж на алуминиев праг 210/15 

мярка 

бр 

бр 

_6&_ 
бр 

бр 

количес 
тво 

брой раб 
ци 

необх. 
седмици 

седмици 

10 

Подмазвзне около врати с включени ъглови лайсни мл 25 
Боядисване с цветен латекс двукратно м2 45 
Грундиране с дълбоко проникващ грунд м2 45 
Боядисване с цветен фасаген двукратно м2 
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% към 

ДОГОВОР 

№. 8* 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 - ОБЕКТ: „Сграда читалище с.Лясково, 

община Добричка" 

Днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" J*> 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 45 -
„Сграда читалище с.Лясково, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище с.Лясково" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
2461,04лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и един лева и четири стотинки) без 
ДДС и 2953,25 лв. (две хиляди деветстотин петдесет и три лева и двадесет и пет 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
49/четиридссст и девет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса ла изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 123,05лв. (сто двадесет и три лева и пет стотинки) . 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

УП. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нувдите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 



Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добринка.' 

АМ. 
ntnQeg за опрвВомощаВане №.. 

ь 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: " " " 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

И31 

/СЛ АЕГЧб^НЕШШ 

Съгласувал 

инж. ьаня шсилева 
Дирвшпор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добри 

Изготвил: 
Недялка К о с т ^ ^ ш ^ / 
cm. спец. строителен техник 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП45 „Сграда читалище сЛясково" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 2 461.04/ Две хиляди 
четиристотин шестдесет и един лева и четири стотинки/ ( цифром и словом) лева без 
ДДС н 

2 953.25/ Две хиляди деветстотин петдесет и три лева и двадесет и пет стотинки/ 
(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> ио ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОПЗ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово - 13333,33лева без ДДС 
> по ОПб.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методнево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиновцн - 9583,33лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство с.П.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПН.Сграда кметство сЛчелпик - ЮООлева без ДДС 
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> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> Адмииистративна сграда, автоработилница н гаражи Община Добричка 

45833.33 лева без ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,33лева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево- 16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец-14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОЩО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП21.Сграда ЦДГ с.Воднянци- 5000лева без Д ДС 
> но ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дянк0в0-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОП24.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Браннще -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ с.Ловчанин - 16666.67лева без ДДС 
> поОГО1.Сграда ЦДГ сЛлачи дол - 4416,б7лева без ДДС 
> по ОГО2.Сграда ЦДГ с.Победа - 7916,67лева без ДДС 
> по ОПЗЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливепци - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОПЗб.Сграда читалище с.Одриици - 22500лева без ДДс 
> по ОП37.Сграда читалище с.Пчелино - 20833,33лева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Стефаи Караджа - 7333,ЗЗлева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдпнци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333^3лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолннца - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333^3 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дявково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владнмнрово -11666,67 лева без ДДС 
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> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без Д ДС 
> по ОПбО.Сграда Здравна служба скитница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба 8 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/ 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с ~ д а 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за в 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. Участни 
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приложение 1 
ОП45: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 
С.ЛЯСКОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред 

Видове строителни работи мярка количеств 
0 

единична 
цена стойност 

1 
Доставка и монтаж на окачен таван тип 
"Армстронг" с минераловатни пана модул 600/600 м2 22 18.7 411.40 

2 Доставка и монтаж на гипсокартон 12мм. на 
конструкция по стена с мин. вата м2 50 19.9 995.00 

3 Демонтаж на дървена облицовка м2 24 1.12 26.88 
4 Демонтаж на дървена врата 110/210 бр 1 9.6 9.60 
5 Доставка и монтаж на ПВЦ врата 110/210 бр 1 220 220.00 

6 Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 
бР ' 4 42.5 170.00 

7 Лампен излаз до 6м. бр 4 14.2 56.80 
8 Д-ка и м-ж на ПВЦ первази мл 19 2.5 47.50 
9 Д-ка и м-ж на коминна розетка бр 1 6.8 6.80 

10 Боядисване с цветен латекс двукратно по стени м2 55 2.88 158.40 

11 Гипсова шпакловка с вкл. стъклоф. лента м2 55 3.4 187.00 
12 Дъпбокопроникващ грунд м2 , . 55 0,58; 31.90 
13 Д-ка и м-жел. ключ бр 1. 4.5 4.50 
14 Д-ка и м-ж на двоен ел. контакт бр 2 6.2 12.40 
15 Д-ка и м-ж на ел кутия за гипсокартон бр 3 3.12 9.36 
16 Контактен излаз до 6 м. бр 3 14.5 43.50 
17 Подмазване на врата с вкл. ъглохранители мл 10 7 70.00 

ОБЩО 2461.04 
20% 492.21 

ВСИЧКО 2953.25 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

( ) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП45"Сграда читалище сЛясково" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

^ ) За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 49/Четнридесет и девет / 
календарни дни от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни 
по крития,тенекеджийски,железар ски,дърводелски и др./както и за вътрешни 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 6 броя в това число монтажници - 2 
броя;бояджии- 2 броя;Ел работник-1 брой и общ работник-1 брой. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 

( 4 j отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функциите и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневдиинструктажи,п0ддръйж£на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия натруфи пожарна брзбпаейост. 
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С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. 
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ОП45: ЛИНЕЕН 
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

С.ЛЯСКОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

Видове строителни работи 

1 Заготовка ПВЦ догоамя 

мярка 

Доставка и монтаж окачен таван тип "АрмСтронг" с 
. минераловатни пана модул 600/600 м2 22 
Доставка и монтаж на гипсокартон 12мм. на конструкция по 
стена С МИН. ПАТА ' 

\ 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП52„Сграда читалище с.Ловчанци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 13 429.75 / Тринадесет хиляди 
четиристотин двадесет девет лева и седемдесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) 
лева без ДДС и 
16 115.70/ Шестнадесет хиляди сто и петнадесет лева и седемдесет стотинки (цифром 
и словом) лева с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> ио ОШ.Сграда кметство с.Бенковски - до 15833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 666б,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство сЛМииково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна - ШЗЗДЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОП8.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОП11 .Сграда кметство с.Пчелник - ЮООлева без ДДС 
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> по ОП12.Сграда кметство сЛ аревец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП14 Административна сграда,автоработилница и гаражи Община 

4583333 лева без ДДС 
> поОП 15.Сграда ЦЦГ с.Долнна - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ сЛясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> по ОП18.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ с.Черна -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владнмирово- 7083г33лева без ДДС 

( ) > по ОП21.Сграда ЦДГ С.ВОДНЯПЦИ- 5000лева без ДДС 
> по ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дянк0в0-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ «.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОШ4.Сграда ЦДГ с.Ломница - 2000лева без ДДС 
> по ОП25.Сграда ЦДГ с.Бижурово - 2833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,67лева без ДДС 
> по ОП27.Сграда ЦДГ с.Алцек ~ 6250,00лева без ДДС 
> по ОШ8.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП29.Сграда ЦДГ сЖотленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОПЗО.Сграда ЦДГ сЛовчанцп -16666,67лева без ДДС 
> лоОГО1.Сграда ЦДГ сЛлачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОШ2.Сграда ЦДГ сЛобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОШ4.Сграда ЦДГ с.Сливепци - 2500лева без ДДС 
> по ОП35.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> по ОШ7.Сграда читалище сЛчелино - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ8.Сграда читалище с.Врачанци - 8333,33лева без ДДС 

( ) > по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 

> по ОП41.Сграда читалище с.Бдипци -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латия - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище сЛясково - 3166,67 лева без ДДС 
> ио ОШб.Сграда читалище сЖСмолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърцн - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолница - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дннково -1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище сЛовчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333,34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с.Победа - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владнмнрово -11666,67 лева без ДДС 
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> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Каралелнт - 6666,67 лева без ДДС 
> по ОПбО.Сграда Здравна служба с.Жнтница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

И. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба 8 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Билдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в пл— ^ " •< н а 

„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попьл 

(дата на подписване) 
28.04.2015 г. 
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приложение 1 
ОП 52 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда читалище " 

сЛовчанци община Добричка 
№ по 
ред 

Видове СМР мярка количест 
во 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Д-ж врата с р-ри 1,50/2,50 бр 9.60 9.60 

2 
Д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 1,50/2,50 с 
вкл. подмазване бр 1 382.75 382.75 

3 Д-ж фазер М2 30 1.89 56.70 
4 Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция М2 30 22.40 672.00 
5 Д-ка и м-ж ЛОТ 4x18 бр '2 42.50 85.00 
6 Латекс по стени и тавани м2 120 2.88 345.60 
7 Стъргане стари пластове боя М2 60 0.89 53.40 
8 Гипсова шпахловка М2 100 3.80 380.00 
9 Грундиране сдълбоколроникващ грунд м2 120 0.58 69.60 

10 Д-ж врата с р-ри 0,90/2,00 бр 2 9.60 19.20 
11 Д^ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 0,90/2,00 бр 2 192.40 384.80 
12 Д-ж дървена облицовка м2 40 1.54 61.60 
13 Д-ж паркет м2 16 2.25 36.00 
14 Д-ж ламинат м2 16 2.55 40.80 
15 Армирана бетонова н-ка с деб. До 5см м2 16 13.60 217.60 
16 Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм м2 16 15.60 249.60 

17 Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция по 
стени и таван м2 60 21.40 1284.00 

18 Д-ка и м-ж топлоиз. XPS с деб. 2см. вкл. 
шпахловка , мрежа и грундиране м2 44 18.40 809.60 

19 'азбиване бетова настилка М2 60 4.55 273.00 

20 Армирана бетонова настилка сдеб. до Юсм. м2 60 16.50 990.00 
21 Мита бочарда по подове м2 60 14.20 852.00 
22 Мита бучарда по стъпала м2 20 17.20 344.00 
23 Очукване външна мазилка м2 150 0.89 133.50 
24 Външна гладка мазилка м2 150 8.55 1282.50 

25 Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял 
пясък м2 320 4.40 1408.00 

26 Фасадно скеле м2 320 2.95 944.00 
27 Ц-ж прозорец с р-ри 1,20/1,50 бр 2 9.60 19.20 

28 Д-каи м-ж прозорец с р-ри 1,20/1,50 с вкл. 
подмазване бр 2 177.30 354.60 

29 5емонт пана по окачен таван бр 3 4.20 12.60 
30 Первази стиропор мл 10 3.60 36.00 
31 Ц-ж прозорци с р-ри 1,30/2,90 бр 5 9.60 48.00 

32 1-ка и м-ж PVC прозорци с р-ри 1,30/2,90 с вкл. 
подпр. вътрешна дъска бр 5 237.50 

1187.50 
33 Подмазване около прозорци мл 86 4.50 • 387.00 

Общо: 13429.75 
20%ДДС 2685.95 
Всичко: 16115.70 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП52"Сграда читалище с.Ловчанци" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет / календарни дни 
от датата на подписване на договора / не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни 
покрития,тенекеджийски,железарски^ърводелски и др./както и за вътрешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години^ от датата на тяхното приемане от Възложит 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003го дина за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници по звена с максимален брой работници 15 броя в това число монтажници - 2 
броя; бояджии- 3 броя;зидарокофражисти - 3 брой ; Ел.работник-1 брой;мазачи- 3 
броя;работник паркет - 2 броя и общ работник-1 брой. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 
отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице.отговаоящо стриктно за спазване на функциите и 
задачите на отделните уч< [ението 
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на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка на 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност. 

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

о 
28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участни 
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ДОГОВОР 

J Y o ^ VIISTTMHI* 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 52 - ОБЕКТ: „Сграда читалище сЛовчанци, 

община Добричка" 

Днес ... .irfr.\ в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, Е Ж 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 52 -
„Сграда читалище с.Ловчанци, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище с.Ловчанци" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
13429,75лв. (тринадесет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и седемдесет и 
пет стотинки) без ДДС и 16115,70 лв. (шестнадесет хиляди сто и петнадесет лева и 
седемдесет стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 

http://www.dobrichka.ba


налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 

са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IB AN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествсно СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
И. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 671,49лв. (шестотин седемдесет н един лева и 
четиридесет и девет стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока иа договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



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

Н 6 Н°СИ 0 Т Г 0 В°РН 0 С Т з а Действия или бездействия на 
ШПЬЛНШЬЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия- военни 
деиствия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1 .Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добричка 

ноОед за or 

L - * Чл? 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: / \ 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ИЗПЪЛ 

/СЛАВЧО НЕИ 

Съгласували: 

инж. Таня ьаеилева 
Директор дирещия УТСОСПОО< 

Юрист при община Добричю 

Изготвил: 
Недялка Корга^йн 
cm. спец. строителен текник 
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Образец 16 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участис в обявената от Вас 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП53„Сграда читалище с.Ломница" 
/У частникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на 1 970.65/ Хиляда деветстотин и 
седемдесет лева и шестдесет и пет стотинки/ ( цифром и словом) лева без ДДС и 
2 364.78/ Две хиляди триста шестдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки 
(цифром и словом) лева с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресурс, който е в размер до: 
> по ОШ.Сграда кметство с.Бенковскн - до 15833,33лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Ново Ботево - до 6666,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.П.Минково - до 8333,33 лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Черна -18333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Овчарово -13333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП6.Сграда кметство с.Вратарите - 4000лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Козлодуйци -14166,67лева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство с.Методиево- 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ.Сграда кметство и ограда с.Миладиновци - 9583,33лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда кметство сЛ.Свещарово- ЮОООлева без ДДС 
> по ОПП.Сграда кметство с.Пчелник - 1000лева без ДДС 
> по ОП12.Сграда кметство с.Царевец - 3833,ЗЗлева без ДДС 
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> по ОШЗ.Сграда кметство с.Алцек - 3333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП14 Административна сграда,автоработилпица и гаражи Община Добричка -

45833.33 лева без ДДС 
> поОП15.Сграда ЦДГ с.Долина - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП16.Сграда ЦДГ с.Лясково - 9583,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево-16666,67лева без ДДС 
> ио ОШ 8.Сграда ЦДГ с.Царевец- 14166,67лева без ДДС 
> по ОП19.Сграда ЦДГ сЛериа -15166,67 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Владимирово- 7083,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШ1.Сграда ЦДГ с.Воднянцн- 5000лева без ДДС 

(' ) > по ОП22.Сграда ЦДГ с.ф.дянково-3333,33лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Овчарово - 8000лева без ДДС 
> по ОШ4.Сграда ЦДГ сЛомница - 2000лева без ДДС 
> по ОШ5.Сграда ЦДГ с.Божурово - 2833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШб.Сграда ЦДГ с.Бранище -2916,б7лева без ДДС 
> по ОИ27.Сграда ЦДГ с.Алцек - 6250,00лева без ДДС 
> по ОП28.Сграда ЦДГ с.Житница - 1666,67лева без ДДС 
> по ОШ9.Сграда ЦДГ с.Котленци - 7833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШО.Сграда ЦДГ с.Ловчанци -16666,67лева без ДДС 
> поОП31.Сграда ЦДГ с.Плачи дол - 4416,67лева без ДДС 
> по ОП32.Сграда ЦДГ с Лобеда - 7916,67лева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда ЦДГ с.Росеново - 7500лева без ДДС 
> поОП34.Сграда ЦДГ с.Сливенци - 2500лева без ДДС 
> по ОШ5.Сграда читалище с.Медово - 8333,33лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда читалище с.Одринци - 22500лева без ДДс 
> но ОП37.Сграда читалище сЛчелино - 20833,ЗЗлева без ДДС 
> по ОП38.Сграда читалище с.Врачаици - 8333,33лева без ДДС 
> по ОП39.Сграда читалище с.Овчарово - 10500лева без ДДС 

( ) > по ОШО.Сграда читалище с.Стефан Караджа - 7333,33лева без ДДС 
> по ОП41.Сграда читалище с.Бдиици -1666,67лева без ДДС 
> по ОП42.Сграда читалище и кметство с.Добрево - 8333,ЗЗлева без ДДС 
> по ОШЗ.Сграда читалище и кметство с.3латня - ЮОООлева без ДДС 
> по ОП44.Сграда читалище с.Камен -1250 лева без ДДС 
> по ОП45.Сграда читалище с.Лясково - 3166,67 лева без ДДС 
> по ОП46.Сграда читалище с.М.Смолница - 8750 лева без ДДС 
> по ОП47.Сграда читалище с.Одърци - 7916,67 лева без ДДС 
> по ОП48.Сграда читалище с.Свобода- 8333,33 лева без ДДС 
> по ОП49.Сграда читалище с.Славеево - 6333,33 лева без ДДС 
> по ОШО.Сграда читалище с.Смолннца - 12750лева без ДДС 
> по ОП51.Сграда читалище с.Ф.Дянково - 1666,67лева без ДДС 
> по ОП52.Сграда читалище с.Ловчанци -18833,33 лева без ДДС 
> по ОЛ53.Сграда читалище сЛомница - 2250 лева без ДДС 
> по ОП54.Сграда Здравна служба с.Божурово - 7333,34 лева без ДДС 
> по ОП55.Сграда Здравна служба сЛовчанци - 3333^34 лева без ДДС 
> по ОШб.Сграда Здравна служба с Лобеда - 5000 лева без ДДС 
> по ОП57.Сграда Здравна служба с.Бенковски - 2083,34 лева без ДДС 
> по ОП58.Сграда Здравна служба с.Владимирово - 11666,67 лева без ДДС 
> по ОП59.Сграда Здравна служба с.Карапелит - 6666,67 лева без ДДС 
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> по ОШО.Сграда Здравна служба с.Житница - 7500лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 
изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 
обособената позиция. 

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 
използвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 2.80 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 90 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията ... 3 0 % 
4. Доставно-складови разходи 8 % 
5. Печалба 8 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база 
Бнлдинг Менежер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при 
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/. 

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени 
на непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

При несъотвенствие от предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно 
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели 
ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на 
инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др. 

Към настоящото ценово предложение прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с н а щ г й с ^ Ъ Ш ^ н а ^ ш а " на 
„ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за вся/fa ОПГ"* 

28.04.2015 г. Участник: ^ 
(дата на подписване) Тпо^щй клечат) 
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приложение 1 
ОП53: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 
С.ЛОМНИЦА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред Видове строителни работи мярка количеств 

0 
единична 

цена 
стойност 

1 Очукване на стара мазилка и замазка м2 40 0.89 35.6 
2 Циментова замазка за наклон м2 30 9.6 288 
3 Грунд преди хидроизолация м2 35 1.83 64.05 

4 Хидро изолация два пласта воалит с посипка 
4,5 кг/м2 и газопламъчно залепване м2 35 15.6 546 

5 Облицовка от гранитогрес по чело мл 15 5.4 81 
6 Пола от поцинкована ламарина мл 15 7.8 117 
7 Външна циментова мазилка м2 30 9.6 288 

8 Шпакловка с бяло флексово лепило и 
микрофибърна мрежа м2 60 5.8 348 

7 Скеле м2 70 2.9 203 
ОБЩО 1970.65 

20% 394.13 
ВСИЧКО 2364.78 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

( ) ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ „ИСА"ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124628317, 

представлявано от инж.Славчо Нейков Иваиов-Управител (име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт 
общински сгради в населените места на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП53"Сграда читалище с.Ломница" 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

(.;) За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме 
съответните справки. 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70/Седемдесет / календарни дни 
от датата на подписване на договора/не по -голям от 70/ 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове 
строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни 
покрития,тенекеджийски,железарски,дърводелски и др./както н за вътрешни 
инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителю. 
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Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003го дина за въвеждане в експлоатация на строежите на 
Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 
договорните условия. 

3. Предлагал подход, план за работа н организация - трябва да съдържа подробно 
описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, 
която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва 
участника за изпълнение на строителните работи 
Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен 
инженер и строителен техник. 
Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани 
работници но звена с максимален брой работници 3 броя в това число зидарокофражист 
2 броя и общ работник - 1 брой. 
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи 
намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, 
както и последователността при извършване на дейностите. 

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от 
приложения Линеен график разработен по седмици,разположен във времето и посочващ 
времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта,като при създадената 
организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на 

( ) отделните видове работи,спазвайки всички технически и нормативни изисквания. 

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при 
строителния процес фирма"ИСА"ООД гр.Добрич ще се придържа към основните 
принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008,а именно повишаване 
ефективност при организация на строителния процес,прилагане на организационни 
инструменти -процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения,основани на 
конкретни задачи и цели,като се определят функциите на всеки участник в строителния 
процес за съвместен подход в цяляата организация и стремеж към непрекъснато 
подобряване работата на обекта. 

На основание чл,24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба №2№2004 за минимални 
изисквания за здраве и безопастност на труда е внедрена Система за управление на 
здравето и безопасност на труда, 
Има определено длъжностно лице,отговарящо стриктно за спазване на функциите и 
задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението/ 
на определените дейности на обекта,като се правят ежедневни инструктажи,поддръжка 
инструментариум и мероприятия за безопасност условия на трудни пож^рна^безопасност/ / У 
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C цел организация и опазване на околната среда „ИСА"ООД гр,Добрич,притежавайки 
Сертификат ISO 14001:2005,стриктно спазва действуващата нормативна уредба и 
ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на 
необходимите процеси и оценяване на съответствията,като отчита необходимостта от 
корегиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда 
от замърсяване със строителни отпадъци. 
На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури. 
Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци,като същите се депонират и 
след завъртане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от 
Възложителя. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката" на"ИСА"ООД гр.Добрич (името на участника)! Попълва се за 
всяка ОП. 

28.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

о 
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ОП53: ЛИНЕЕН ГРАФИК '' 
ЗА 0 БЕ КТ: "С ГРАДА ЧИТАЛИЩЕ" 

С.ЛОМНИЦА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

№ по 
ред 

Видове строителни работи мярка количест 
во 

брой 
работни 

ци 

необходи 
ми 

седмици 

седмици 
№ по 
ред 

Видове строителни работи мярка количест 
во 

брой 
работни 

ци 

необходи 
ми 

седмици 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 
1 Централизирана д-ка материали 2 
2 Очукване на стара мазилка и замазка м2 40 2 2 щ щ ц 
3 Циментова замазка за наклон м2 30 2 2 
4 Грунд преди хидроизолация м2 35 2 1 РЩ*-:::::.: 
5 

Хидро изолация два пласта воалит с посипка 4,5 
кг/м2 и газопламъчно залепване м2 35 

2 1 
6 Облицовка от гранитогрес по чело мл 15 2 1 
7 Пола от поцинкована ламарина мл 15 2 1 
8 Външна циментова мазилка м2 30 2 1 

9 
Шпакловка с бяло флексово лепило и микрофибърна 
мрежа м2 60 

2 1 
10 Скеле м2 70 2 1 

Управител: L. 
\ / и ^ Иванов/ 
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ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 53 - ОБЕКТ: „Сграда читалище сЛомница, 

община Добричка" 

Д н е с - В град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА - град ДОБРИЧ, ул. „Независимост" № 20, и.д. по 
ЗДДС - BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов 
Петков - Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2."ИСА" ООД, ЕИК 124628317, представляван/а/ от Славчо Нейков Иванов -
ЕГН - 5401067949, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи 
Кусевич" №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински 
сгради в населените места на община Добричка", по Обособена позиция № 53 -
„Сграда читалище сЛомница, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№ 480/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда читалище сЛомница" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
- неразделна част от настоящия договор. 
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
1970,65лв. (хиляда деветстотин и седемдесет лева и шестдесет и пет стотинки) без 
ДДС и 2364,78 лв. (две хиляди триста шестдесет и четири лева и седемдесет и осем 
стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2).Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за 
действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица - ако се 
налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени 
към приемно - предавателния протокол . 
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(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 
са за негова сметка. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която 
и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази 
неприета част. 
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на 
обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, 
както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на 
единични цени/, ценово предложение Образец №16, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл.б.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите 
изпълнените от тях работи 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата па 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес СЖ „Експресбанк" клон Добрич 
BIC TTBBBG22 
IBAN BG39TTBB94001509005404 

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 
надлежно извършени. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ нерезделна част от договора и е 
70/седемдесет/ календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на 
настоящия договор. 

(3) При - спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, 
предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 
ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 
орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 



1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 
върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за 
цялостното изпълнение на обекта. 
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, 
определени в договора. 
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение. 
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР; 
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него, 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 
(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в 
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на 
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП; 

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и 
съдействие за изпълнение на възложената му работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички 
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по 
предмета на договора. 
2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да 
извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. 
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, 
като предоставя възможност за контролирането им. 
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на 
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР. 
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР 
или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването 
на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и 
при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, 
съоръжения, строителни материали, отпадъци и др. 



7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР 
е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или 
е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за 
своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и 
трети лица. 
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова 
сметка. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и 
факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една 
година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на 
Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и 
противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; 
разположение и контрол на информационните активи. 

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ 
СРОКОВЕ 

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение па договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора без ДДС, а именно 98,53 лв. (деветдесет и осем лева и петдесет и три 
стотинки). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 
60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 
(три) работни дни. 
(4) 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. 
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция. 
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, 
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци 
появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на 
констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка 
в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на 
недостатъците. 



(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен 
протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. С окончателното му изпълнение; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за 
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни 
дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % 
/тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи 
заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 
% /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на 
договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на 
дейността му; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 
работни дни; 
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

V. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението па договора и страните 
се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 
1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване 
на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата. 
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер. 
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА 
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на 
строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности освен 
ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е 
могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да 
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било 
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на 
строителството. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от 
задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова 
неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор. 
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на 
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, 
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни 
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и 
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, 
съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на 
индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, 
свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или 
исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности. 
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един 
месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до 
другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима 
сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните 
последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора. 

VIU. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 



Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.Ценово предложение на Изпълнителя; 
2.Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Дооричкф&ПСй 

КМЕТ: «... 
''коОеаза опрйОомащаОянА 

XV&-W 
ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 

/ЙА1П1А ПЕНЕВА/ т 

/СЛАВЧО 

Съгласували:. 

инж. Таня^тсйлева 
Директ/р дирекция УТСО< 

Юрист при община Доб, 

Изготвил: 
Недялка Ко 
cm. спец. Строителен *техник 


