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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ОБЕКТ „Сграда кметство с.Ново Ботево, 

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. ЕТ.Холомон-Ирннка Костадинова", ЕИК 124008889, представляван/а/ от 
Иринка Костадинова Петрова - ЕГН 4806148012, със седалище и адрес на управление 
гр. Добрич, ул. „Тодор Каблешков" № 13, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ". 

Настоящият договор се сключва на основанис 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 
№2 „Сграда кметство с.Ново Ботево, община Добричка", открита с Решение 
№ 302/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
Ш 480/28.05.2015г.на Кмета на Община Добричка. 

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

О Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
строителни работи на обект: „Сграда кметство с.Ново Ботево" 
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 
6393,00лв. (шест хиляди триста деветдесет и три лева) без ДДС и 7671,60 лв. (седем 
хиляди шестотин седемдесет и един лева и шестдесет 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. 



(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 Уни Кредит Булбанк, град Добрич 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG79UNCR9660090008919 

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 тта 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. 

III. 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 слсдствис 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 319,65 лв. (триста и деветнадесет лева и шестдесет 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. бел 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, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' 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 иа 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 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ: 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ЧАМ. КМЕТ;.... U, Ю. 

SS йпраПимощаОан̂  №...»D.. 

ИЗПЪЛНИТ 

/ИРИ ВА/ 

Съгласували: 

е 

инж. Таня Василева 
Директор бирещия УТСОСПООС 

Юрист при община Добричк, 

Изготвил: 
Недялка КосзаДий^а/ 
cm. cnet£-cmpoumenef\ техник 
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Образец 16 

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И.Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 2 "Сграда кметство с.Ново Ботево" 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 6393,00 (шест хиляди триста 
деветдесет и три) лева без ДДС и 7671,60 (седем хиляди шестстотин седемдесет и един 
лева и шестдесет стотинки) лева с включен ДДС. 

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

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 80 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 % 
4. Доставно-складови разходи 15 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база на 
Сборници - Сметни норми на СЕК - Ремонтни работи, ТНС. 

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

25.04.20! 5 г. 
(дата на подписване) 

1. Количествено-стойностна сметка - Прилож 
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ОП 2 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда кметство" 
с.Ново Ботево община Добричка 

№ 
по 

ред Видове СМР мярка количество 
единична 
цена 

обща 
стойност 

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

м2 130 
16,00 2080,00 

2 Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди м2 130 2,40 312,00 
3 Д-ка и м-ж хидроиз. мемебрана м2 130 1,30 169,00 
4 Д-ка и м-ж ламперия нова м2 100 8,00 800,00 
5 Подмяна ребра 8/10 до 4м бр 6 12,00 72,00 
6 Подмяна греди 10/12 до 4м бр 2 14,00 28,00 
7 Обшивка комин от поц. ламарина М2 2 16,00 32,00 
8 Мазилка по комин м2 4 12,00 48,00 
9 Д-ка и м-ж олуци мл 30 9,00 270,00 

' ч.О Д-ка и м-ж водосточни тръби мл 9 9,00 81,00 

г'1 Д-ка и м-ж изхвъргачи бр 3 6,00 18,00 

12 Д-ка и м-ж водосточно казанче бр 3 14,00 42,00 

13 Д-ка и м-ж есове бр 3 9,00 27,00 

14 
Изнасяне , натаварване и превоз на стр. 
отпадъци до Зкм. мЗ 5 8,00 40,00 

15 Капаци по било мл 28 9,00 252,00 

16 Надзиждане комин бр 1 50,00 50,00 

17 
Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. 
лакиране мл 30 6,40 192,00 

18 Д-ж прозорец с р- ри 1,30/2,20 бр 7 2,00 14,00 

19 
Д-ж и д-ка и м-ж алуминиева врата с р-ри 
1,40/2,00 с едно отваряемо крило бр 1 300,00 300,00 

20 
Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 1,30/2,20 с 
едно отваряемо крило бр 7 200,00 1400,00 

?1 Подмазване около прозорци и врата мл 56 2,50 140,00 

22 Сваляне керемиди от покрив м2 130 0,20 26,00 
Общо: 6393,00 

V . ) 20%ДДС 1278,60 
Всичко: 7671,60 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И.Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 ОП2 „ Сграда кметство с.Ново Ботево" 

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 календарни дни от датата на 
подписване на договора. 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5(пет) години, от датата на 
тяхното приемане от Възложителя. 

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. 
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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. 
Приложение: Текстуална част. 

4. Технологична последователност на строителните процеси. 

Приложение: Линеен график. 
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ОП 2 ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

ЗА ОБЕКТ "Сграда кметство" с.Ново Ботево община Добричка 

При изпълнение на обекта ще бъде ангажиран един технически ръководител - Тодор 
Димитров. При необходимост ще имаме на разположение двама експерти - арх. Валентин 
Славов и инж. ПГС Христина Славова. За опита и квалификацията на техническия състав 
имаме приложени подробни сведения в документите за подбор. 

На обекта ще работят общо 7 строителни работници, от които: за покривните работи - 4 
работника; заготовка и монтаж на ПВЦ дограма - 3 работника. 

Материалите за обекта ще се доставят от лицензирани фирми - доставчици, снабдени 
със сертификат за качество. 

В процеса на работа ще се изпълняват изискванията на ЗБУТ, както и всички 
порматиони документи, касаещи изискванията по изпълнението и предаването на обекта. 

Всички на обекта ежедневно ще бъдат инструктирани за правилата по безопасността на 
труда по теми, съобразени с изпълняваните СМР за деня. 

Предвиждаме в началото на времетраенето да се изпълнят ремонтните работи по 
покрива. 

След четвъртата седмица ще се работи по заготовката и монтажа на ПВЦ дограмата, 
както и изкърпване около отвори. 

Обектът ще бъде почистен от строителни отпадъци. 

Дата: 25.04.2015г. Съставил: ( / / . . . : 
/И. Костадинова/ 



ОП 2 ЛИНЕЕН ГРАФИК 

ЗА ОБЕКТ "Сграда кметство" с.Ново Ботево община Добричка 

№по 
ред 

Наименование на видовете 
СМР 

РАБОТНИ СЕДМИЦИ 

1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та 6-та 7-ма 8-ма 9-та 10-та 
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 

10 Д-ка и м-ж водосточни тръби 
11 Д-ка и м-ж изхвъргачи 

Н2 Д-ка и м-ж водосточно казанче 

13 Д-ка и м-ж есове 

14 

Изнасяне, натаварване и 
превоз на стр. отпадъци до 
Зкм. 

15 Капаци по било 
16 Надзиждане комин 



Л-ВА 2.-РА 3-ТА Ц-ТА 6-ТА 9'ТА Л 0 - 7 * 

17 
Д-ка и м-ж профилирана челна 
дъска с вкл. лакиране 

18 Д-ж прозорец с р- ри 1,30/2,20 

19 

Д-ж и д-ка и м-ж алуминиева 
врата с р-ри 1,40/2,00 с едно 
отваряемо крило 

1 
m m m 

20 

Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-
ри 1,30/2,20 с едно отваряемо 
крило 

• 

21 
Подмазване около прозорци и 
врата 

:• - m m m 

22 Сваляне керемиди от покрив 
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ДОГОВОР 

o 
ttM 

№ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17 - ОБЕКТ „Сграда ЦДГ с.Паскалево, 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. ЕТ„Соломон-Иринка Костадинова", ЕИК 124008889, представляван/а/ от 
Иринка Костадинова Петрова - ЕГН 4806148012, със седалище и адрес на управление 
гр. Добрич, ул. „ Тодор Каблешков" № 13, 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 
№17 „Сграда ЦДГ с.Паскалево, 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.Паскалево" 
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 (I) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
13443,33лв. (тринадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и тридесет и 
три стотинки) без ДДС и 16132,00 лв. (шестнадесет хиляди сто тридесет и два 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 . 
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил 

са за негова сметка. 

http://www.dobrichka.bg


(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 Уни Кредит Булбанк, град Добрич 
BJC UNCRBGSF 
IBAN BG79UNCR9660090008919 

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 
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. 

III. 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 672,17 лв. (шестотин седемдесет и два лева и 
седемнадесет 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 иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване иа 
дейносгга 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) па деп, 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 Добричка 

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ 

/ЙАННА ПЕНЕВА/ 

ЖИТЕЛ; 

М ММОомоциО!.». №.•« 

- • --V ii r w <Л>М да, ..v -

Съгласували: 

инж. ТаняВасйлева 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добриукс 

Изготвил: 
Недялка Кос 
cm. спец. строителен техник 



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

Образец 16 

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И. Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 17 "Сграда ЦЦГ с.Паскалево" 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 13 443,33 (тринадесет хиляди 
четиристотин четиридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС и 
16 132,00 (шестнадесет хиляди сто тридесет и два ) лева с включен ДДС. 

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

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 80 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 % 
4. Доставно-складови разходи 15 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база на 
Сборници • Сметни норми на СЕК - Ремонтни работи, ТНС. 
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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: 

(дата на подписване) 
25.04.2015 г. 

5, Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към 

Участник: 
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ОП 17: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЦДГ" С. ПАСКАЛЕВО 

ОБЩИНА ДОБ >ИЧКА 

№ по 
паЛ Няимонпвяние на видовете СМР 

единична 
мярка количество 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Прмпнтаж лт-пврня логряма бр 10,00 2,00 20,00 

2 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 130/160 с едно 
птвяряемо крило и комарник бр 5,00 180,00 900,00 

3 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 200/210 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 3,00 330,00 990,00 

4 Д-ка и м-ж япуминийвя стрина 260/170 бр 1,00 440,00 440,00 

5 Д-ка и м-ж алуминиева врата 140/210 бр 1,00 319,93 319,93 

6 
Д-ка и м-ж метална решетка над английски двор 
с размери 9,50/0,50м м2 4,75 40,00 190,00 

7 Боядисване с блажна боя по дограма двукратно м2 150,00 3,60 540,00 

\ 8 Стъргане стари пластове блажна боя М2 150,00 0,60 90,00 

) 9 Гт/нпипяне дъовена дограма м2 150,00 1,30 195,00 

10 
Боядисване с блажна боя по метални 
повърхности включително стъргане и грунд м2 72,00 3,60 259,20 

11 Циментова замазка за наклон по козирка м2 22,00 8,00 176,00 

12 Гтжпиоане върху замазка м2 22,00 1,60 35,20 

13 

Доставка и полагане на хидроизолация от 
битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на 
газопламъчно залепване м2 22,00 9,00 198,00 

14 д-кя монтаж и демонтаж скеле м2 600,00 2,00 1200,00 

15 Стъргане стари пластове боя по фасада м2 600,00 0,60 360,00 

16 
Шпахловка с готова шпакловъчна смес и 
микрофибърна мрежа м2 600,00 4,40 2640,00 

17 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 1200,00 0,80 960,00 

18 
Боядисване с фасаген по външни стени 
двукратно цветен м2 600,00 4,20 2520,00 

19 
Събиране, натоварване и превоз на строителни 
материали на Зкм мЗ 8,00 8,00 64,00 

• \ 20 Остъкляване с Змм стъкло и маджуниране м2 15,00 20,00 300,00 

21 
Изкърпване мазилка около прозорци и врати с 
включени ъглови лайсни мл 135,00 3,00 405,00 

22 Боялигване с латекс около врати и прозорци мл 135,00 0,60 81,00 

Д-ка и м-ж козирка от метална конструкция и 
плпмкарЯпн г. пязмепи 250/150 над входна врата бр 1,00 560,00 560,00 

общЬ: 13443,33 
20% тс 2688,67 

Q&U4KO 
(. /// 

16132,00 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И.Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 ОП17.Сграда ЦДГ с.Паскалево 

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

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на 
подписване на договора. 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5(пет) години, от датата на 
тяхното приемане от Възложителя. 

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 строщелш о б е к т у 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

mailto:bshtina@dobrichka.ba
http://www.dobrichka.ba
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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. 
Приложение: Текстуална част. 

4. Технологична последователност на строителните процеси. 

Приложение: Линеен график. 

(дата на подписване) 
25.04.2015 г. Участник: 

http://www.dobrichka.ba


ОП 17ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЦДГ' С. ПАСКАЛ Е ВО община Добричка 

При изпълнение на възложените СМР ще приложим следната организация на строителния 
обект: 

Ще се започне със заготовката и монтаж на ПВЦ дограма. След монтажа на дограмата 
може да се пристъпи към изпълнение на мокрите процеси - изкърпване около отвори и 
шпахловка по фасади.. Тези процеси ще се изпълнят в началото на времетраенето, за 
да можем да подсигурим технологично време за съхненето им преди полагането на 
последното покритие - фасаген. 
В по-ранен период - през петата седмица, ще се изпълни циментовата замазка по 
козирка. След окончателното й изсъхване ще се направи хидроизолация с воалит с 
посипка 4,5кг/м2. 

Техническото ръководство ще се изпълнява от двама технически ръководители - Ирина 
Костадинова и Тодор Димитров. На разположение при нужда ще разполагаме с двама 
експерти - арх. Валентин Славов и инж. ПГС Христина Славова. За техническата 
квалификация и стаж по специалността на техническия състав имаме подробни данни, 
приложени в документите за подбор. 

На обекта ще работят общо 12 строителни работника: 
- Монтажници по заготовка и монтаж на ПВЦ дограма, метална решетка и козирка от 

поликарбон на метална конструкция - 4 работника; 
Майстори бояджии по шпахловъчни и бояджийски работи - 4 работника; 
Хидроизолация - 2 работника; 
Нискоквалифицирани - 2 работинка. 

Строителните материали за обекта ще доставяме от лицензирани фирми - доставчици 
с подсигурен сертификат за качество. 

В процеса на работата на обекта ще се спазват всички действащи в момента 
нормативни документи за изискванията по изпълнение и предаване на възложениет СМР, 
както и ЗБУТ в строителството.. За целта всички на обекта ще бъдат инструстирани 
ежедневно по теми, съответстващи на изпълняваните за деня СМР. 

Обектът ще бъде почистен от строителни отпадъци. 



ОП 17 ЛИНЕЕН ГРАФИК 

ЗА ОБЕКТ "СГРАДА цдг" с. ПАСКАЛЕВО община Добричка 

№ по Наименование на eudoee/ne 
СМР 

РАБОТНИ СЕДМИЦИ 

1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та 6-та 7-ма 8-ма 9-та 10-та 

1 Демонтаж дървена дограма 
» V -

2 

Д-ка и м-ж PVC прозорец 
130/160 с едно отваряемо 
КРИЛО и комарник 

. . • 

Д-ка и м-ж PVC прозорец 
200/210 с едно отваряемо 
KDi/ino и комарник о 

4 
Д-ка и м-ж алуминиева витрина 
260/170 

5 
Д-ка и м-ж алуминиева врата 
140/210 

*-: ~ 

\ ч ) 6 

Д-ка и м-ж метална решетка 
над английски двор с размери 
9 50/0 50м 

\ 7 
Боядисване с блажна боя по 
дограма двукратно С-,7 

- - • ; . — . -

н — 
х 8 

Стъргане стари пластове 
блажна боя ' • • 1 - - - '»•- о-

g Грундиране дървена дограма 
• . - i 

Ю 

Боядисване с блажна боя по 
метални повърхности 
включително стъргане и грунд 

• : 

11 
Циментова замазка за наклон 
по козирка 1 . . . . 

12 Грундиране върху замазка • - - • -



13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

\ 22 

Доставка и полагане на 
хидроизолация от битумна 
мушама 4,5кг/м2 с посипка на 
газопламъчно залепване 
Д-ка монтаж и демонтаж скеле 
Стъргане стари пластове боя 
по фасада 
Шпахловка с готова 
шпакловъчна смес и 
микрофибърна мрежа 
Грундиране с 
дълбокопроникващ грунд 
Боядисване с фасаген по 
външни стени двукратно 
цветен 
Събиране, натоварване и 
превоз на строителни 
материали на Зкм 
Остъкляване с Змм стъкло и 
маджуниране 
Изкърпване мазилка около 
прозорци и врати с включени 
ъглови лайсни 
Боядисване с латекс около 
врати и прозорци 
Д-ка и м-ж козирка от метална 
конструкция и поликарбон с 
размери 250/150 над входна 
врата 

Z-PA 3 'ТА / / - тА $-7А 6 -7А 

... 

•ь 

£-/SA 9-ТА Л0-ГА 

; 
^ 

" *7 • 
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ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №56 - ОБЕКТ „Сграда Здравна служба с.Победа, 

община Добричка" 

Днсс & 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. ЕТ„Соломон-Иринка Костадинова", ЕИК 124008889, представляван/а/ от 
Иринка Костадинова Петрова - ЕГН 4806148012, със седалище и адрес на управление 
гр. Добрич, ул. „Тодор Каблешков" № 13, 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 насслсннтс места на община Добричка"» по Обособена позиция 
№56 „Сграда Здравна служба с.Победа, 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 Здравна служба с.Победа" 
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 
4022,80лв. (четири хиляди двадесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС и 
4827,36 лв. (четири хиляди осемстотин двадесет и седем лева и тридесет 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 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 рабо ти 
Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите сс 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 Уни Кредит Булбанк, град Добрич 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG79UNCR9660090008919 

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. 

III. 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 нс 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 201,14 лв. (двеста и един лева и четиринадесет 
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 и 
един за изпълнителя. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
3. Ценово предложение на Изпълнителя; 
4. Техническо предложение на Изпълнителя. 

© 

Съгласували: / 

инж. Таня-Шеилева 
Диргшрр дирекция УТСОСПОО% 

Юрист при община Дрб^ичк 

Изготвил: 
Недялка Косуадийрва 
cm. спец. строителен текник 
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Образец 16 

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И.Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 56 "Сграда Здравна служба с.Победа" 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 4022,80 (четири хиляди двадесет и 
два лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС и 4827,36 ( четири хиляди осемстотин 
двадесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) лева с включен ДДС. 

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

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 80 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 % 
4. Доставно-складови разходи 15 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на бг 
Сборници - Сметни норми на СЕК - Ремонтни работи, ТНС. 
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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. 
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ОП 56: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА" С. ПОБЕДА 

ОБШИНА ДОЕ >РИЧКА 
№ по 
ред Наименование на видовете СМР 

единична 
мярка количество 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Блажна боя по дървени повърхности М2 15,00 4,20 63,00 
2 Стъргане стари пластове боя м2 40,00 1,00 40,00 
3 Шпакловка гипсова м2 40,00 3,60 144,00 
4 Грундиране с дълбокопроникващ грунд м2 40,00 1,00 40,00 
5 Боядисване с латекс двукратно цветен м2 40,00 3,00 120,00 
б Демонтаж дървена дограма бр 10,00 5,00 50,00 

7 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 80/80 отваряем с 
комарник бр 1,00 90,00 90,00 

8 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 120/155 с едно 
отваряемо крило и комарник бр 4,00 165,00 660,00 

9 Д-ка и м-ж алуминиева врата 70/200 бр 1,00 190,00 190,00 
МО Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 бр 2,00 220,00 440,00 

• -11 Д-ка и монтаж витрина 200/300 бр 1,00 440,00 440,00 
12 Д-ка и м-ж алуминиева врата двойна 200/220 бр 1,00 510,00 510,00 

13 
Изкърпване мазилка около врати и прозорци с 
включени ъглови лайсни мл 112,00 3,50 392,00 

1А Боядисване с латекс около врати и прозорци мл 112,00 1,00 112,00 
15 Демонтаж фаянс м2 8,00 4,60 36,80 
16 Д-ка и м-ж фаянс по стени м2 8,00 22,00 176,00 
17 Циментова замазка под м2 6,20 8,00 49,60 
18 Теракота по под м2 6,20 22,00 136,40 
19 Д-ка и м-ж ПС бр 2,00 18,00 36,00 
20 Демонтаж седало и казанче бр 1,00 5,00 5,00 
21 Д-ка и м-ж моноблок бр 1,00 140,00 140,00 
22 Отводняване моноблок бр 1,00 20,00 20,00 

23 
Свързване моноблок със съществуващ 
водопровод бр 1,00 20,00 20,00 
Събиране, натоварване и превоз на строителни 
отпадъци на Зкм мЗ 4,00 8,00 32,00 

25 Д-ка и м-ж СК 1/2 " бр 1,00 20,00 20,00 
26 Д-ка и м-ж противовлажно тяло бр 3,00 15,00 

5,00 
45,00 
15,00 27 Д-ка и м-ж ел.ключ бр 3,00 

15,00 
5,00 

45,00 
15,00 

общо: 4022,80 
20% ДДС 804,56 

всичко 4827,36 
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Образец 15 

ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ "Соломон-И.Костадинова", ЕИК/БУЛСТАТ 124 00 88 89, представлявано от 

Иринка Костадинова, Управител 

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 ОП56.Сграда Здравна служба с.Победа 
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 календарни дни от датата на 
подписване на договора. 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5(иет) години, от датата на 
тяхното приемане от Възложителя. 

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 строители. - -
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
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* * *ьм * * 

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. 
Приложение: Текстуална част. 

4. Технологична последователност на строителните процеси. 

\ Приложение: Л и н е е н график. / 
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ОП 56 ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

ЗА ОБЕКТ "СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА" С. ПОБЕДА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

При изпълнението на обекта ще бъдат ангажирани един технически ръководител -
Ирина Костадинова, и двама експерти - арх. Валентин Славов и инж. ПГС Христина Славова. 
Подробни данни за тяхната техническа квалификация и стаж по специалността има приложени 
в документи за подбор. 

На обекта ще работят общо 10 строителни работника, от които: 
4 работника - заготовка и монтаж на ПВЦ дограма; 
3 - м а строителни бояджии; 
2-ма ВиК мастори; 
1 ел. техник. 

Квалификацията на всички строителни работници е много добра, с възможност за изпълнение 
на възложените CMP с много добро качество. Оборудвани са с всички необходими инструменти 
и машини. 

Строителните материали за обекта ще се доставят от лицензирани фирми - доставчици 
.снабдени със сертификат за качество. Редът на изпълнение на различните строителни 
дейности е отразен в приложениея линеен график. 

Последователността на изпълнение е съобразена с това да се даде възможност след 
мокрите процеси - гипсова шпахловка и изкърпване около отвори след монтаж, да има 
достатъчно време за съхнене и подсигуряване на суха основа за бояджийските работи. 

В процеса на работи на обекта ще се спазват нопмативните документи както за 
изпълнението, и предаването на обекта, така и за безопасни условия на труд в строителството. 
За целта всички на обекта ще бъдат инструктирани съгласно ЗБУТ - ежедневно и по теми 
съобразно изпълняваните СМР за деня. 

След приключване на СМР обектът ще бъде почистен от строителни отпадъ 



ОП 56 ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ЗА ОБЕКТ ""СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА" С. ПОБЕДА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

Ns по 
ред 

Наименование на видовете 
СМР 

РАБОТНИ СЕДМИЦИ 

1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та 6-та 7-ма 8-ма 9-та 10-та 

1 
Блажна боя по дървени 
повърхности 

2 Стъргане стари пластове боя 
3 Шпакловка гипсова 

4 
Грундиране с 
дълбокопроникващ грунд 

5 
Боядисване с латекс двукратно 
цветен Г 9 

6 Демонтаж дървена дограма . . 
? - > 

7 
Д-ка и м-ж PVC прозорец 80/80 
отваряем с комарник 

•• 

8 

Д-ка и м-ж PVC прозорец 
120/155 с едно отваряемо 
крило и комарник 

9 
Д-ка и м-ж алуминиева врата 
70/200 

10 
Д-ка и м-ж алуминиева врата 
90/200 

•Ч 11 Д-ка и монтаж витрина 200/300 л Д-ка и м-ж алуминиева врата 
двойна 200/220 

13 

Изкърпване мазилка около 
врати и прозорци с включени 
ъглови лайсни 

. . . . . . . 

14 
Боядисване с латекс около 
врати и прозорци 

15 Демонтаж фаянс . • .» 

16 Д-ка и м-ж фаянс по стени 

\ 17 Циментова замазка под { •• 

\ 18 Теракота по под 



Ns по 
ред 
19 
20 

Наименование на видовете 
СМР 
Д-ка и м-ж ПС 
Демонтаж седало и казанче 

1 - в а 2-ра 3-та 4-та 5-та 6-та 7-ма 8-ма 9 - т а 10-та 

21 
22 

23 

Д-ка и м-ж моноблок 
Отводняване моноблок 
Свързване моноблок със 
съществуващ водопровод 

24 

25 
26 
27 

Събиране, натоварване и 
превоз на строителни 
отпадъци на Зкм 
Д-ка и м-ж СК1/2 " 
Д-ка и м-ж противовлажно тяло 
Д-ка и м-ж ел.ключ 


