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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 ОБЕКТ: „Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница, 

община Добричка" 

Днес (Jtf.'i^k'.fel'J. 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

(" ) 2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление гр.Нови 
пазар, ул.''Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна 
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 12 -
„Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолннца, община Добричка", открита с Решение 
№301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 
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: „Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница" 
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 66666,67 
(шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без 
ДДС и 80000,00 (осемдесет хиляди) 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. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ не изпълни ипи 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 М 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
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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 подизпълннтеля/нте 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 М Я С Т О НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 ма 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 3333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) 
лева. 
(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 извъртелите строителни работи е 2 (две) 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 па 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. 

ВЪЗЛОЖИТБШ/.. . 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общи 

^изпълнителтт£..~~;. 
seg за опраОомощаОвно N».« раВомощаОанв 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

/П .ДРА^А НОВ/ 
7 ь> 

Съгласували: 

инж.ТаняBagim& 
Директор^йрекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: / I 
Ели Даскалова / ' (().. ^ 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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ДО 
О Б Щ И Н А Д О Б Р И Ч К А 
УЛ. " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20 
ГРАД Д О Б Р И Ч 

Образец 16 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Е Т " ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГ А Н О В " 
( ) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• По обособена позиция : ОП 12.Асфалтиране ул .№ 11 с.Смолница 

/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: 66666,67(Шестдесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест лв. / без ДДС и 80000.00 /Осемдесет хиляди лв.) с включен 
ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов 
ресурс, който е в размер до: 

• по ОП 12.Асфалтиране ул .№ 11 с . С м о л н и ц а - д о 66666,67лв 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 „Предлаг^ i цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. / Г . к 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

http://www.dobrichka.bg
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Обособена позиция 12 .Асфалтиране у л . № 11 с .Смолница 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
ло 

ред 
Видове СМР . i : мярка количество 

единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 340.41 24.48 8333,33 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 2419.46 24.11 58333,34 

Общо: 66666,67 
20%ДДС 13333,33 
/Цсичко: 80000,00 

У п р а в и т е л строителство : 
/П. П е т к о в 

http://www.dobrlchka.ba
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" НМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улнци на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машш 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представете 
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: 68 календарни дни от датата на 
надписване на договора (не - пи голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти i 
недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласш 

http://www.dobrichka.ba
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почистите и напръскванс с- битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр. шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.маши^ст 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин/5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрез 

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования. 
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матерйал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове з; 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които да йт 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазв не 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматич 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите ко^го 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегна 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин| 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ 
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Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни 
шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани 
греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с 
приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини 
,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с.гладки ртоманеии бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. . • • • . , . 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график, 

Приложение: Линеен график.. . . 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се за вЬжН ОЙ^ 

A l l 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
(подпис^ ___...... 

mailto:obshtina@dobrichka.ba
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позипия 12. Асфалтиране УЛ.№ 11 с.Смолнипа 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

м 
я р 
к 
а 

месец - 1 

I 4 4 И 4 4 4 4 * »{*4 И Ч "I '"I '4 Ч к1 Н Ч Ц Ч Н Ч Ч Ч 51 
4 'I 4 4 4 4 1 4 «II 1 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см м2 
Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това взз»еяи — м2 

X X 

X 

27.4.2015 



месец - II 

г'Ш j i A ^ '4 н Ч 4 *4 '4 M[ Ц ц 

месец - III 

4 4 4 '4 ''I '4 *4 *4 gt 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; ^ -
e-mail: obshtina&.dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bQ К>ЛЛ 

ДОГОВОР 
IV® 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЕКТ „Път DOB1104 / III - 9701 / Победа -
Полк.Минково - Котленци - Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, 

община Добричка" 

Днес Дс^л /?.$>]Р... 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 

С ) Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 
2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 

Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна 
мрежа н улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 14 - .„Път 
DOB1M4 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци - Полк.Свещарово - Пои 
Григорово от км 0+0 до 11+0, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на 
Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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:„Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -

( £ ) Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, община Добричка" 
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 56833,33 
(петдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 
68200,00 (шестдесет и осем хиляди и двеста) 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. 
(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. 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG81UNCR75271043462220 

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. Ю.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието па 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 СМР 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. 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 - 2841,67 (две хиляди осемстотин четиридесет и един лев и 
47стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 съществеии 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 ПЕТКО 
Кмет на Община 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:. 
Йоанна Пенева 

ЗЛОЖИТЕЛ: 

g за опраОомощаОане № 

—1 

ЗПЪЛНИТЕЛ 
/П.ДРАГАЦОИ/ 

Съгласували: 

инж.Таня В£Ц>иЛе$г 
Директор/дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист Е р е к ц и я УТСОСПООС 
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Образец 16 
j ДО 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добринка" 

• По обособена позиция : ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково -
Котленци - Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 

/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: 56833,33(Петдесет и шест хиляди 
осемстотин тридесет и три лв,33 ст,/ без ДДС и 68200,00 /Шестдесет и осем хиляди и двеста 
лв.) с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
„ /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 несъответствие между 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 „Предлага! ена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

о 
27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

-У 
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Обособена позиция 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци — 
Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11 +0 

К()Л ИЧК< ТВKiIЛ < МГ.ТКЛ 
М ПО : 
ред 
1 

Видове строителни poOoivu 

Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см 

Mttfim 

М 2 * ~ 

количество 

680.85 

единични 
цена 

24.48 

обща 
стойност 

16666,67 

2 Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране /или 
фрезоване/ на асфалтова настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различна дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 1665.97 24.11 40166,66 

ОБЩО 56833,33 
20% 11366,67 

ВСИЧКО 68200,00 
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до 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 15 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

( ) ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(име, длъжност) 

о 

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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково -
Котленци - Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 

/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: 68 календарни дни от датата 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от да' 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнение то на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка. 2 бр.машинисти на П С М . Започва се 
с почиствано на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2,000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 16р водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . I 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5/см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1 бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено сс прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,иа две или повече ленти,, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия i 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се I // 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . I I 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнеко^е/ра. 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите I / ^ 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които/дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред елекгронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението . 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва сеptf 

27.04,2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 14. Път DOB1104 / IH - 9701 / Победа - Полк.Минково -
Котленпи - Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

м 
я 
р 

R 

месец -1 

1 2 3 41 '( 4 -»\ • п|- of Л<|- 1»| п| 181 и) »[ 2i| 2i\ гз| г<[ 2tj н| Ц Ц ао[ 31 i| j | д) !,[ »|- iq| ц| 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см м2 
Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфалтобетон/бинлер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено сьстояние 5см включително всички свързани 
с това разходи м2 X X X X X 

27.4.201 Съставгл: 
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ДОГОВОР 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 15 „Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Смолница-Ловчаици-П.Иваиово от км 0+0 до 13+5, община Добричка" 

Днес f?v.Y7. . . в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

, Ч 1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС -
- BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, продставлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет па 

Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 
2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 

Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 15 - „Път DOB1095 / I I — 
VI, Карапелит - Добрич / - Смолница-Ловчаици-П.Иваиово от км 0+0 до 13+5, община 
Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и 
приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-Ловчанци-

(._•) П.Иваново от км 0+0 до 13+5" 
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 30083,33 
(тридесет хиляди осемдесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 36100,00 (тридесет 
и шест хиляди и сто) 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. 
(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. 
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Ч л . 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. 
Ч л . 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. 
Ч л . 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

Ч л . 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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 1504,17 (хиляда петстотин и четири лева и 17 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 па обекта, но пе 
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: 
Ценово предложение на Изпълнителя; 

й . Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. . . 
ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

ЪЗЛОЖИТЕЛ: .ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..^.....w,....:.;,..*.. 
. /ПДРАГАНОВ/ : Ц 
eg за onpatjo^ow^ne 

-

/ «iv1 

Съгласували: 

инж.Таня В 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Ю р и с / при община Добричка / 

Изготвил: 
Ели Даскалова / (у -\ 
Гл.специалист дирекция/УТСОСПООС 
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Образец 16 
до 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• По обособена позиция : ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 

/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: 30083.33(Тридесет хиляди и осемдесет и 
три лв,33 с т / без ДДС и 36100,00 /Тридесет и шест хиляди и сто лв.) с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново 
от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без Д Д С 

* 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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№ m 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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; 

(дата на подписване) 
27.04.2015 г. 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с на) 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

Участн 
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ь. 

Обособена п о з и ц и я 15. П ъ т D O B 1 0 9 5 / II - 71, К а р а п е л и т - Д о б р и ч / - С м о л н и ц а - Л о в ч а н ц и -
П . И в а н о в о о т к м 0+0 до 13+5 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
по 

ред 
Видове СМР мярка [количество единична 

цена. 
: обща . 

стойност 

8416,67 1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см 

м2 343.81 24.48 

: обща . 
стойност 

8416,67 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани стова 
разходи 

м2 898.65 24.11 21666,66 

Общо: 30083,33 
20%ДДС 6016,67 
Всичко: 36100,00 

к • 

8 | i # 
Управител строителство . . . . . .У. . 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Е Г J1МД-КЛАДЕНЕЦ- П А В Е Л ДРАГ АНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ Д А М И 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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 15. Път DOB1095 / 1 1 - 7 1 , Карапелит» Д о б р и ч / -
Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 ригорово от км 0+0 до 11+0 

/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 иа строителните работи: 68 календарни дни от датата на 
падлисване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07,2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.. 

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

3. Предлаган подход, план за работ а 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .ПочиСтавне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / , 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час-1 бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрет-ва 4 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има. и водоносна кои то зарежда фрезата с вода .а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
наяасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плъ тния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Съгците 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се за 

реДложение 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

и ц «V 

(подпцсЛйеЗат)' •.' 

http://www.dobrichka.bg


4 

ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиния 15. Път DOB1Q95 / П - 71. Каоаделит - Добрич / - Смолница-
Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

м 
я 
р 

к 
а 

месец - 1 
№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

м 
я 
р 

к 
а ij- г( з| ij <] ю[ n | Li| 1з| Jsj- nj kJ joj 2lj и | i"| Ц Ц asj n\ Ц ^ -3 •I 4 1 1 J >1 1 '1 «1 4Ш 

1 2 3 1HH 

Изкьрпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см 

- ' V 

1 Изкьрпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см м 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

I 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на непльтен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняваме с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
дполагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
у тътнено състояние 5см включително всички свързани 
с гова разходи м 2 X X X X X X X X X X X й 

S-, X i 
/ 

1 
X X X X X 

* 

X X X X X X X X X X 

N; ^ лЛ 
7.4.2015 Съставгл i M h 
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ДОГОВОР 
№ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 „Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци -
граница община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3" 
община Добринка" 

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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 16 - „Път DOB2176 / III -
293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница-
Тянево от км 5+4 до 16+3", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община 
Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / 
Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3" 
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 66666,67 
(шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без 
ДДС и 80000,00 (осемдесет хиляди) 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. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е 

http://www.dobrichka.bg


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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я 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 (три) 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 no 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 ипи 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 - 3333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) 
лева. 
(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 2 (две) 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. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И 
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Ч л . 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: 
Ценово предложение на Изпълнителя; . _ 

9. Техническо предложение на Изпълнителя. " " ̂ '//С 
А ' 

ffяпожитеП' —-— 
^ Ъ З Л О Ж т Ш Ш . Ш Щ П ^ ^ \ ИЗПЪЛНИТЕЛхЦ^ . . . . - . . : . . - . . : . 
П Е Т К О П Е Т Ш В 'тМввза опраОомошаСанвр"^!)'* / П . Д Р А ^ Ш О В / / 
Кмет на Общ»нФАЩ*Ш„ X7 т 

- — 1 

ГЛ. С Ч Е Т О В О Д И Т Е Л : . 
Йоанна Пенева 

Съгласували: 

инж.Таня Василева 
Директор/дирекция У Т С О С П О О С . / ' / 

/ 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• По обособена позиция : ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци -
граница община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 
16+3 

/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: 66666.67(Шестдесет и шест хиляди 
шестстотин шестдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС и 80000,00 /Осемдесет хиляди лв.) с включен 
ДДС. 

• * За бележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 
финансов ресур по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница 
община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 
66666,67лв 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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о 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 строителии работи. 

При несъответствие между 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 я 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 „ПредлаганД^ена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

0 
27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

/ . f Д !'. V, > Ч,-

щ f печат) 
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КШ t 

Обособена позиция 16. П ъ т D O B 2 1 7 6 / III - 2 9 3 / К р у ш а р и - С е в е р ц и - граница община / 
К р у ш а р и - Д о б р и ч к а / - Ч е р н а - Ж и т н и ц а - Т я н е в о от км 5+4 д о 16+3 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
по 

ред 

t 

Видове СМР мярка 
i ^ ( 

количество единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 680.82 24.48 16666,67 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфа лтобето н/б и н д е р/ за профилиране и 
изравняване с различа деб^ина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 2073.82 24.11 50000,00 

Общо: 66666,67 
20%ДДС 13333,33 

\Всичко: 80000,00 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- П А В Е Л ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница 
община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 

/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да ..отстраняваме всички скрити дефекти""и7 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почисгавне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / , 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо сс от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и !бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла .която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 

f ) останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив .хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се панссс равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 

( ) възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване, 

5. Полагане на плътна асфалтова смес. с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението . 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

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

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

С. . 'п-и'":^ 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северпи - граница 
община / Крушари - Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 

№ 
по 
ред 

1 

Обект / Наименование на СМР 

. 2 

М 
я 
р 
к 
а 

месец - 1 

^ Н -I 4- -I - N -I - М » Н -I И "I . ^ « t e M a M » ! - N 

Изкьрпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см м2 

— 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане нанеплътен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи м2 

Съставгл 



месец - II месец - Ш 

тщщашттт .̂ i > ц* ч ^ ^ ^ я|. 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina@dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg към If*' 

ДОГОВОР • • • • • •• 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 17„Път DOB1199 / III - 207, Векнлски - Кочмар / 
Жегларци- граница община / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от 
км 3+7 до 17+5, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИ'TEJ1W от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 17 „Път DOB1199 / III -
207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел - Добричка / - Бенковски-
Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5, община Добричка", открита с Решение 
№301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 
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 „Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница 
община / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 
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 50000,00 
(петдесет хиляди) лева без ДДС и 60000,00 (шестдесет хиляди) 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. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е 

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


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 М 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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. I съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
няма вина за това спиране. 

III. ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я 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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева. 
(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 2 (две) 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 иа откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване па 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 ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ. 

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 випа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последиият 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: 
й. Ценово предложение на Изпълнителя; 
2. Техническо щедложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИ 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общ1 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

ВЛОЖИТЕЛ: ^ 

IWflVdUrtpaOoMomaOaMeNs-.̂ .. 
...........Ц 4»» .pw?. 1.Л. S 

ИЗПЪЛНИТЕ Т 
/II.ДРАГА НОВ/ 

Съгласували: 

инж.Таня Василева 
Директо/дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка / 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция/УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Е Т " ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ Д Р А Г А Н О В " 
( (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• По обособена позиция : ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / 
Жегларци- граница община / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 
/ от км 3+7 до 17+5 

• /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
i..') I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 50000.00(Петдесет хиляди лв../ без ДДС 

и 60000,00/шесдесет хиляди лв.) с включен ДДС. 
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 

по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община 
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до 50000лв 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

кш 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 

http://www.dobrichka.ba


Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina<d)dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

/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 несъответствие между 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 „Предла цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

о 
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О б о с о б е н а позиция 17. П ъ т D O B 1 1 9 9 / III - 207, В е к и л с к и - К о ч м а р / Жегларци- граница 
о б щ и н а / Тервел - Добричка / - Б е н к о в с к и - В л а д и м и р о в о / II - 27 / о т к м 3 + 7 д о 17+5 
К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 

№ 
ПО 

ред 

1 

Видове СМР мярка 

м2 

количество 

340.41 

единична 
цена 

обща 
стойност 

8333,33 

№ 
ПО 

ред 

1 
Изкърпва не на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

мярка 

м2 

количество 

340.41 24.48 

обща 
стойност 

8333,33 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране 
и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с 
това разходи 

м2 

1728.19 24.11 41666,67 

Общо: 50000,00 
20%ДДС 10000,00 
Всичко: 60000,00 

Управител строителство 
/П.Петко 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ» ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / 
Жегларци- граница община / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II — 
27 / от км 3+7 до 17+5 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

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

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

П Р Е Д Л А Г А М Е 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 - 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ й бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / , 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1 бр.баидажеи валяк с производителнос 2000м2/час 1 бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка Шр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1 бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр, машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1.Технологично фрезоване 
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Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва 
със фрези за студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия ,След 
нанасяне на битумния разлив .хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите коит 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнени 
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на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. 
Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис ,<Жедло?Кение 
за изпълнение иа поръчката" на (името на участника)! Попълва с/щ-всяка^ 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

l l l l l ! 1 с 

М р д о в в ' < 
< г 1 ^ I у - -—ггги г 

Управител строителство : Пламен^ iJiKq^-^o^ 

о 
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Л И Н Е Е Н ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа н улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 17. Път DOB1199 / III - 207. Векилски - Кочмар / Жегларпи-
граница обшина / Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / П - 27 / от км 3+7 

до 17+5 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см 

м 
я 
р 
к 
а 

м2 

месец - 1 

ш 71 «I ,91 101 111 12 и{ 1?| к>| и(-и| ц} Ц 21 и)--и .f I 2» i9 И 51 ' М 4 4 A i 4 4 «1Ц 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
• оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфаптобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
• втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи м2 



J 

месец - П 

rcj в) i«j is{ ia{ в} м| Ц n| Ц » 

месец - III 

Ч 2| д| ->]~з[ ?[-ioj.)t} ^ a) "I "t 'H Ц nj aj 
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ДОГОВОР 
JV® I ? 3 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 „Път DOBIIO8 / III - 293, Паскялево - Свобода / 
Росеново-Божурово-граница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - ЛЮВ2176/ от км 
0+0 до 11+8", община Добричка" 

Днес ^.'.(.^i^..... 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 18 - „Път DOBIIO8 / III -
293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка - Крушари / 
-Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8, община Добричка", открита с Решение 
№301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 
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 „Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божурово-
граница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8" 
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 42500,00 
(четиридесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС и 51000,00 (петдесет и една 
хиляди) 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. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е 
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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 М 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 Уникреднт Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 но 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 дърясавен 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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието ма 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 СМР 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 - 2125,00 (две хиляди сто двадесет и пет) лева. 
(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 па 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 2 (две) 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 па договора, същите остават собствсност 
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 вииа 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 иа 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. 



шша 
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; .< • 

e-mail: obshtina@dQbrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

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

Образец 15 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 18. Път DOB1M8 / III - 293, Паскалево - Свобода / 
Росеново-Божурово-граница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ 
от км 0+0 до 11+8 

/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) годпни, от датата 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

mailto:obshtina@dQbrichka.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 - 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / , 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр. пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1 бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което щ е се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци д о постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска иработнаръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници. Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1 .Технологично фрезоване 
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Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва 
със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
иаиасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 

С ^ количество.Повърхностга па конструкциите,бордюрите и други принлдлсжтци към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението иа връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
г~, разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 

позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазван^ 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволя 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посок 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегн] 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнени 
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на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. 
Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес цред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление .което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен 1рафик. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Пр 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се за в< 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: ^Ч. 
Управител строителство : ПламешГШ 

гожение 
<а ОП. 

и ф Г * 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиния 18. Път DQB1108 / Ш - 293. Паскалево - Свобода / Росеново-
Божурово-грашша община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /РОВ2176/ от км 0+0 

до 11+8 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на С М Р 

Изкърпвано на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
• оформяне и профилиране/или фрезоване /' на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на яеплътен асфалгобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички сзързани 
с това разходи 

м 
я 
р 
к 
а 

м2 

м2 

месец - 1 
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Д О Г О В О Р 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 19„Пьт DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / -
Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4, община Добричка" 

Днес 9. ... d 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", БИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 19 - „Път DOB2HO / III -
293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4, община Добричка", 
открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с 
Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от 
км 0+0 до 3+4 
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 41666,67 
(четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без 
ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) 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. 
(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. 
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Ч л . 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 М 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. 
Ч л . 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 Уникредит Булбанк гр.Новн Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 иа 
договора. 
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от 
констатирането им; 
6. Да подцържа 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 с 
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. 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 - 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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% (двадссет 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 иа 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 Н а Изпълнителя. ' * \ 

ВЪЗЛОЖИТЕ 
ПЕТКО ПЕТКОВ^ за опраОомощаОаие nUJ... /П.ДРАГЧПОВ/ , ' 
Кмет на -

ГЛ. С Ч Е Т О В О Д И Т Е Л : . . . . ^ ! ^ 
Йоанна Пенева 

Съгласувал 

инж.Таня/Ва^шева 
Директор дирекция УТСОСПОО 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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д ^ Образец 16 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• По обособена позиция : ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паекалево- Свобода / -
Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС /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: 41666,67(Четиридесет и една хиляди 
шестстотин шестдесет и шест хиляди лв. и 67 ст./ без ДДС и 50000,00/Петдесет хиляди лв.) 
с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паекалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 

0+0 до 3+4 - до 41666,67лв 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 „Предлаг; 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. N-

цена" на 

27.04.2015 г. 
f (дата на подписване) 

Участник: 

mailto:obshtina@dobrichka.bq
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ь. 

Обособена позиция 19. П ъ т D O B 2 H O / III - 293» П а с к а л е в о - Свобода / - О в ч а р о в о - С л и в е н ц и 
от км 0+0 д о 3+4 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
по 
ред 

..Видов© СМР мярка количество единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 340.41 24.48 8333,33 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неллътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 1382.55 24.11 33333,34 

Общо: 41666,67 
20%ДДС 8333,33 

> Зсичко: 50000,00 

Управител строителство : . . .Ъгг; 

t V 'ri A 
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Образец 15 
До 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
j (наименование на участника), 
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 

представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 
(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 19. Път DOB2110 / III - 293, Паекалево- Свобода / -
Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 

/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: 68 календарни дни от датата ш 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датат i 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 

mailto:obshtina@dobrichka.ba
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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 ше се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, 
които ще използва участника за изпълнение на строителните работи. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1.Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти па ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с прои.чводителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти иа 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 

уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци д о постигане 

на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътн 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след кое 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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

1.Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка, се извършва със фрези, за 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал/ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количсство.Повърхността на конструкциите,бордюри те и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което ПОЗВОЛЯЕ 

на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посок^ 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите копито 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес, с дебелина след уплътняването мин 5\см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнение! 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата\ 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки с томанени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се зс 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
Управител строителство : Пламен OB 

O 

http://www.dobrichka.ba


ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 19. Път DOB211Q / Ш - 293. Паекалево- Свобода / - Овчаоово-
Сливенпи от км 0+0 до 3+4 

№ 
по 
ред 

1 

Обеюг / Наименование на С М Р 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см 

м 
я 
р 
к 
а 

м2 

месец - 1 

Ц Ц а[ ;oj з) 

• - • _ _ i J - 4 . 

l| Ц з| 4 s) «} ^ 8 ? *> п 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
• оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфалтобегон/бивдер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
• полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи 

27.4.201 



месец - II 

s| isj jt[ ц| дг| ttj Ц a| g] so 

месец - Ш 
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З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 0 „Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Златия-Самуилово - / II - 27 / от км 0+0 до 10+2", 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, представлявала от Петко Йорданов Петков - Кмет па 
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 20 - „Път DOB3101 / II - 71, 
Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 / от км 0+0 до 10+2", община 
Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и 
приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II -
2 7 / от км 0+0 до 10+2" 
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от 
настоящия договор. 
Ч л . 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 25000,00 
(двадесет и пет хиляди) лева без ДДС и 30000,00 (тридесет хиляди) 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. 
(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. 
Ч л . 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта 
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посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и 
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец Jfs 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. 
Ч л . 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

Ч л . 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 
Ч л . 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

Ч л . 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 З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА С Т Р А Н И Т Е . 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лева. 
(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 2 (две) 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 иа 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 с извършил но-малко от 30 % /тридсест нроцснта/ 
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. Н О С Е Н Е 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 иа 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, иожари, 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 писмсни 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 Д\ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Оед за опраОомо̂ аОан» №..3./.. щ ДРД)?ДЦОВ/ W 
Ч п К 

Съгласували:, 

инж.Таня Василева 
Директор^ирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция 'ТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(• (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков-Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

По обособена позиция ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-
Самуилово - / II - 27 / от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС 

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
С ) ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 25000,00(Двадесет и пет хилади лв./ без 

ДДС и 30000.00/Тридесет хиляди лв.) с включен ДДС. 

* ••"•'Забележки: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов 
ресур по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / 
II - 27 / от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от оешурения 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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. Количестпеио-стойиостна смстка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлага? а /цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник 
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с 
"•'t км 

Обособена п о з и ц и я 20 . П ъ т DOB3101 / I I - 71, К а р а п е л и т - Д о б р и ч / - З л а т и я - С а м у и л о в о - / 
I I - 2 7 / от к м 0 + 0 д о 10+2 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
Ne 
по 

РОД - В и д о в е СМР мирьз к о л и ч и с ш о 
единична oomd 

ценя г .шиност 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см м2 170.20 24.48 4166,67 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране 
и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с 
тоеа разходи 

м2 

864.09 24.11 20833,33 

Общо: 25000,00 
20%ДДС 5000,00 
0сичко: 30000,00 

Управител строителство : .Y. \У. \ 
/П.Петкор'' 4 кч 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От Е Т " ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ Д Р А Г А Н О В " 
. (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 20. Път DOBSlOl / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-
Самуилово - / II - 27 / от км 0+0 до 10+2 

/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 

http://www.dobrichka.ba


ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ 

Ул "Независимост"№ 20, централа: 058/600889; факс: 058/600180; т <г 

кьм' e-mail: obshtina@idobrichka.ba; web site: www.dobrichka.ba Kl « 

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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.маттгинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.6андажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което щ е се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци д о постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна, настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес, с дебелина след уплътняването мин 5 рм. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнение 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтоват 

http://www.dobrichka.ba
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление .което позволява 
На валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението . 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

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

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: V / 
Управител строителство : Пламен Ц ^ Ш ' 1 ^ ! ;,< 

/ ' V ПТг ••• .. Ч 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 20. Път DOB31Q1 / II - 71. Карапелит - Добрич / - Златия-
Самуилово - / П - 27 / от км 0+0 до 10+2 
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Изкърпване на съществуваше асфалтова настилка с 
дебелина 5 см 
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1 1 Изкърпване на съществуваше асфалтова настилка с 
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Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
• оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
• първи битумен разлив 
- полагане на непльтен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
• полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
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З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 1 „Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Миладиновци-Ловчаици / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 21 - „Път DOB3093 / И - 71, 
Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / D 0 6 1 0 9 5 / от км 0+0 до 4+4, община 
Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и 
приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3093 / И - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / 
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4" 
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 41666,67 
(четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без 
ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) 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. 
(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 Лз 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
от договора. 
Ч л . 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Ч л . 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. 
Ч л . 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Ч л . 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 
Ч л . 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

Ч л . 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. 
Ч л . 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 изпълиепие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) 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 иа 
договора. 
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 ясички 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 систсма 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. 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 - 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 иа 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 R 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: 
Ценово предложение на Изпълнителя; 

2- Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖ 
ПЕТКО П 
Кмет на Oi 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

поОед з а опраОомоимОанв N5..и... . . 

«ПЪЛНИТЕЛ: 
/П.ДРАГАНОВ/ 

Съгласували:// 

инж.Таня/Йабвдева / 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
( ) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

По обособена позиция : ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Миладиновци-Ловчанци / D 0 8 1 0 9 5 / от км 0+0 до 4+4 /Участникът 
посочва обособената позиция, за която участва/ 

г П Р Е Д Л А Г А М Е : 
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67 (Четиридесет и една хиляди 
шестстотин шесдесет н шест лв 67 ст./ без ДДС и 50000.00 /Петдесет хиляди лв.) с включен 
ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / 

DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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-
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. < •v ' 

0 27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
f ' i t e f ^ 

yXuxvM,-^ 
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Обособена позиция 21. П ъ т DOB3G93 / И - 71 , К а р а п е л и т - Д о б р и ч / - М и л а д и н о в ц и -
Л о в ч а н ц и / D O B 1 0 9 5 / о т км 0 + 0 д о 4+4 

к о . JI и ч Е С Т В Е Н А С М К Т К Л 
№ 1 
по 

ред_ Видооо СМР 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

мярка 

м2 

т 

количсстпо 

340.41 

единична 
цона 

24.48 

обща 
стойност 

8333,33 

о 

м2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфа любето н/б и иде р/ за профилиране 
и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с 
това разходи 

1382.55 24.11 33333,33 

Общо: 41666,67 
8333,33 

50000,00 

Управител строителство : 

mailto:obshfma@dobrichka.bft
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / -
Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

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

П Р Е Д Л А Г А М Е : / Т 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: / / / 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) / / 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) гбдини, от датата 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставнс и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000м2/мсм иработнаръка 2бр.машинистинаПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер./ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм иработнаръка 1бр.машинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/ч 
и 1брводоноска иработнаръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрезй за 
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студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистванеинапръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхносгга на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на би тумния разлив,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обрабо тената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите коитс 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване, 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин^б см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнен 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалто 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнеиието иа пътно строителните работи сме предвидели 68 калеидарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

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

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник; ^ , 
Управител строителство : П л г ^ 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена дозидия 21. Път DOB3Q93 / II - 71. Карапелит - Добрич / - Миладиновци-
Ловчанци / DOB1Q95 / от км 0+0 до 4+4 

№ 
по 

ред 

Обект / Наименование на С М Р 

м 
я 
р 
к 
а 

месец -1 

з[ sj '<[- 7| s| • ю[ н| ц| н| is[ п| я{ i?| y*j 2ij Ц Ц и| П Ш Н Б 1 J 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см м2 
Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходяш материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътгн асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
• втори битумен разлив 
- полагане на штьтен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи 



месец - II 
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месец - Ш 
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Д О Г О В О Р 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 2 „Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово -
Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3, община Добричка" 

Днес f i S . \ . . . 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 22 - „Път DOB2100 / III -
7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3, община Добричка", 
открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с 
Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 
от км 0+0 до 9+3" 
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 33333,33 
(тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинкн) лева без ДДС и 
40000,00 (четиридесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Плащането ще се излърши по банков път n 14 /четиринадесет/ дневен срок след игущпаие 
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 замеиителна 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 
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ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
от договора. 
Ч л . 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Ч л . 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 
доказателства, че е заплатил на подизпълиителя/ите изпълнените от тях работи. 
Ч л . 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя/ите. 
Ч л . 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка, адрес Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 
Ч л . 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР залочва да тече от датата на подписване на настоящият 
договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

Ч л . 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. 
Ч л . 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 плсоченй 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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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. 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 - 1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 
стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' 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, иа 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. 



Ч л . 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 . З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И 
Ч л . 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Ч л . 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. 
Ч л . 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Ч л . 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 ПЕТКО 
Кмет на Общия 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Иоанна Пенева 

,*А ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
м. 
оОед зв опраОомощаОяне №• 

1НИТЕЛ: Ш 
/П.ДР^1 AJIOB/ 

Съгласувалия?/1 / 

' J r билева инж. Таня В 
Директор/дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка / 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция'УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

КИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово -
Бенковски /DOB1199 от км 0+0 до 9+3 

/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: 33333,33 (Тридесет и три хиляди триста 
тридесет и три лв.33ст./ без ДДС и 40000.00 /Четиридесет хиляди лв.) с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от км 0+0 
до 9+3 - до ЗЗЗЗЗ^Злева без Д 

* 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 3.00 лв./ч,час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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о 

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

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

При несъответствие между 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 „Предлаг^ [цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(у^ (дата на подписване) 

УчасУник#'" 
и печат) 
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Обособена позиция 22. П ъ т D O B 2 1 0 0 / III - 7106 / К а р а п е л и т - М е д о в о - Бенковски / 
D O B 1199 о т км 0+0 д о 9+3 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 

№ 
по 

ред Видове СМР мярка количество 
единична 

цена 
обща 

стойност 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

м2 340.41 24.48 8333,33 

м2 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
-оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране 
и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с 
това разходи 

1036.91 24.11 25000,00 

Общо: 33333,33 
20%ДДС 6666,67 
Вдочко: 40000,00 

Л 
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Образец 15 
до 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

) ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(име, длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г ОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената 
от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово -
Бенковски/DOBU99 от км 0+0 до 9+3 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датат; 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти 

mailto:obshtina@idobrlchka.ba
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирало звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / , 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер / щ е бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци д о постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист j 
на П С М . j 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см/. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната ) 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час Шр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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 определен тя 
срок, както и последователността при извършване на дейностите. 

1 .Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
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студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане иа плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението . 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен г рафик. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се завс 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
Управител строителство : Пламен Г 

I 
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г. 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 22. Път DQB2100 / П1 - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / 
DOB1199 от км 0+0 до 9+3 

№ 
по 

ред 

Обект / Наименование на С М Р 

м 
я 

Р 
к 
а 

месец -1 

'} 3] -4 4 "I '1 '°f ц| 'j к|. ^ Ц дз| Ц И И Ц Н 31 'I 4 4 4 А 4 - 1 Ч 4 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см м2 
Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5 см включително всички свързани 
с това разходи м2 X/ X . зг 

Съставгл 



месец - П 

Ц xs| .?j m{ и' г Ц Щ aj Ц afr то 

месец - Ш 
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Д О Г О В О Р 
№ & 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 3 „Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница 
община / Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 23 - „Път DOB1071 / II - 97, 
ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 
1+2 до 10+3, община Добричка", открита с Решение №301 /31.03.2015г. на Кмета на Община 
Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни 
работи на обект „Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич -
Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3" 
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 33333,33 
(тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 
40000,00 (четиридесет хиляди) 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. 
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е 

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

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

http://www.dobrichka.ba


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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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. Ю.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ но 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване иа настоящият 
договор. 

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в 
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането. 

Чл. II. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) При спиране иа 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 З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А 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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 
стотинки)лева. 
(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 2 (две) 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, опасии 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 иа 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:. . ШЩ^.ЖЩ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪ. 
ПЕТКО ПЕТКОВ1 of 
Кмет на Община , 39 

i&UBLJsMfc. 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

1НИТЕЛ: 
/1ГДРАГ 

Съгласували// 

ин ж. Тан^Йаб^л&ва 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричк, 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекциб УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(' "•) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / 
Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 

/Участникът посочва обособената позиция , за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
( 3 I- ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 33333,33(Тридесет и три хиляди триста 

тридесет и три лв.33стJ без ДДС и 40000.00/Четиридесет хиляди лв.) с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник нс може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 23. Път DOB1071 / И - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка / 

- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 йена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. <г . -
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Обособена позиция 23. П ъ т D O B 1 0 7 1 / II - 97, ок .п .Добрич / граница община / Д о б р и ч 
Д о б р и ч к а / - Д о н ч е в о - О п а н е ц - Д р а г а н о в о от км 1+2 до 10+3 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
ПО Ви/IOIK' СМР 

р е д 
Mlipi.d ьопичсстно единична 

цена 
обща 

СТОИЖНЛ 

1 Изкърпваме на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 340.43 24.48 8333,33 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неллътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 1036.91 24.11 25000,00 

Общо: 33333,33 

м %ддс 6666,67 

( * 
ичко: 40000,00 

V If У п р а в и т е л строителство 
/П.Петкск 

ш i i jn 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Ь т ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

: ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици иа територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 23. Път DOB1071 / И - 97, ок.п.Добрич / граница община / 
Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 

; /У частникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, маши 
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които предст 
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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от дата 
на тяхното приемане от Възложителя. 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискваният 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Репуб 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монт 
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 - 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. само вал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

/ 2 .Почиставне и напръскване с битум 
^ За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1 бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се 

( J ) 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машин 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването м ш / 5 см. 
За неговото изпълнение с предвидено 1 механизирано звено състоящо се от с л е д а т а 

механизация 1бр асфалтополагач, с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1брводоноска иработнаръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след коет 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдъ| 
линеен график по седмици, разположен във времето представляваш действителн 
общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определе! 
срок, както и последователността при извършване на дейностите. 

1 .Технологично фрезоване 
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Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва 
със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
папасяне па битумния разлип .хартията трябва дп се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополаг ащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават, 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини,съответните уширения и спазв 
на необходимите наклони и напречни сечения / 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се У 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. ' • , • 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнение 
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на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. 
Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална о т 2 . 5 м д о 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и назад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „П 
за изпълнение на поръчката" на (името иа участника)! Попълва се за eckt 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
Управител строителство : Пламен... 

' \ Ь 

южение 
а ОП. 

/ пК в е.4-..- . 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 23. Път DQB1071 / Н - 97. ок.п.Добрич / граница обшина / 
Добрич - Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 

№ 
по 
ред 

1 

Обект / Наименование на С М Р 

м 
я 

Р 
к 
а 

месец -1 

ij ,}-<{ s| ^ ю| nj tzj ц| n j nj isj i?j isj i?[ м| т>| z<|s Ц atj Ц wj y>j 

1 Т " 

т т - г ш я м в ш 

Изкьрпване яа съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см м2 

Т~Т7 
е-'-

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиран е/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на нешгьтен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
• полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи м2 

Съставгл: 

/ г 



месец - П 
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Д О Г О В О Р 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 4 „Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ -
Ломница - Овчарово - DOB 1095, община Добричка" 

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

/ л 1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС -
4 BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на 

Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 
2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 

Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 24 - „Път DOB 2109 /III-
293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095, община Добричка", открита с 
Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№479/28.05.2015г. 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 „Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 
v J 1095" 

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 20833,33 
(двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 25000,00 
(двадесет и пет хиляди) 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. 
(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. 
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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 М 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG81UNCR75271043462220 

Ч л . 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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 факги 
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 - 1041,67 (хиляда четиридесет и един лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 иа откритите недостатъци. 
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и 
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или ме 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 RHHORHO 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. 



Ч л . 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 
Ч л . 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Ч л . 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. 
Ч л . 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
Ч л . 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Ч л . 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 

Кмет на Общин 

ГЛ. СЧЕТОВО/1 
Йоанна Пенева 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ПЕТКО ПЕТКО 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 24. Път DOB 2109 ЛН-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница -
Овчарово - DOB 1095 
/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: 20833,33(Двадесет хиляди осемстотин 
тридесет и три лв.ЗЗ ст./ без ДДС и 25000.00 /Двадесет и пет хиляди лв.) с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
• по ОП 24. Път DOB 2109 ЛИ-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово -

DOB 1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение 
предмета на поръчката, ще бъде отстранен ог 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.bg
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 строи телството 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 „Предлаг^ <ена" иа 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
("'"'') (дата на подписване) 

Участник: 

http://www.dobrichka.ba
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Обособена п о з и ц и я 24. П ъ т D O B 2109 ЯН-293 ,Паскалево-Свобода / - Л о м н и ц а - О в ч а р о в о 
D O B 1095 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
по 

РЗД 
Видове СМР мярка количество единична 

цена 
обща 

стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 170.20 24.48 4166,67 

2 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, подготовка 
на основата, попълване с подходящ 
материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране и 
изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с това 
разходи 

м2 691.27 24.11 16666,66 

Общо: 20833,33 
20%ДДС 4166,67 

всичко: 25000,00 

( ) 

Управител с т р о и т е л с т в о : 
/П.Петю 

mailto:obshtina@dobrichka.bci
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От Е Т " ПМД-КЛАДЕНЕЦ- П А В Е Л ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ -
Ломница - Овчарово - DOB 1095 

/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от да 
на тяхното приемане от Възложителя. 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията нз 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в В^публик 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни иу^онтаж" 
работи, съоръжения и строителни обекти.. 

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефе 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм иработнаръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр,пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер / щ е бъде положен с асфалтополагач, след което щ е се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци д о постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор спроизводителност 10000м2/мсм иработнаръка 1бр.мйшинист 
на П С М . 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1 бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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

1.Технологично фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със 4 
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студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла .която 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив .хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2 .5мдо 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

4 .Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин Усм. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Пра южение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Попълва се за eq> 'а ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
Управител строителство : Пламен 

U \ It Г. 



ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 24. Път DOB 2109 ЯП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломнипа -
Овчарово - РОВ 1095 

№ 
по 

ред 

Обект / Наименование на С М Р 

Изкьрпваке на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
• първи битумен разлив 
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см включително всички свързани 
с това разходи 

и 
я 
р 

к 
а 

м 2 

м2 

месец - 1 

• 

27.4.2015 Съставгл; 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА П О Р Ъ Ч К А 
ОБОСОБЕНА П О З И Ц И Я № 25 „Път DOB 3111 /111 - 2702/ Ведрина - Ново Ботево 
от км 0+0 до 6+1, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 25 - „Път DOB 3111 ЛИ -
^ / ВедР и н а - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1, община Добричка", открита с Решение 
№301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05 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 „Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1" 
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 41666,67 
(четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест хиляди и 67стотинки) лева без 

50000,00 (петдесет хиляди) 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-предаватслсн 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 емстка. 
(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. 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шсстдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 поен риска ог погиване или повреждане на вече дсйности, 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 иа 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 двегрмжение на Изпълнителя. 

в ъ з л о ж и т ! 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общи, 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

ЪЗЛОЖИТЕ/1: ияттт» т ш и т г л 

anoGeg за опраОомощаОаме 

J ± l QLJMML. 
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Съгласувалия 

инж.Таня 
Директор/дирекция УТСОСПООр-""" 

Юрист при община Добринка 

Изготвил: / ^ 
Ели Даскалова / fy 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 16 

ЦЕНОВО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование па участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от 
км 0+0 до 6+1 

/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: 41666,67(Четиридесет и една хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лв .67 стJ без ДДС и 50000,00 /Петдесет хиляди лв.) с 
включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
• по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до 

41666,67лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

http://www.dobrichka.ba
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 „Предлаг. ена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

http://www.dobrichka.ba
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Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 

ред Видове СМР мярка 

Ремонт на асфалтова настилка 
задължително включваща: 
- оформяне и профилиране/или 
фрезоване / на асф. настилка, 
подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на неплътен 
асфалтобетон/биндер/ за профилиране 
и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 
5см включително всички свързани с 
това разходи 

м2 

количество 
единична 

: , цена 

1728.19 24.11 

.. обща 
стойност 

41666,67 

Общо: 41666.67 
20%ДДС 8333.33 
всичко: 50000,00 

Управител строителство : •••••V^w^'LTS^ ( 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
, - ч (наименование на участника), 
{ ] ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 

представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 
(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от 
км 0+0 до 6+1 
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, 
Q ) 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: 68 календарни дни от дататА на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) J 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датат 
на тяхното приемане от Възложителя. 

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити деф 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 .Технологично фрезоване 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / . 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от 

следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 
1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с 
производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на 
ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници 
Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към 
уплътнение на асфалтовия пласт със самоходии пневматични и бандажни валяци до постигане 
на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 

1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист 
на ПСМ. / 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната / 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяй/ 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 мМтс 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 брI йътни 
работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което 
ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и 
бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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 последователнос тта при извършване на дейностите. 

1 .Технологично фрезоване , 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 

http://www.dobtlchka.bg


Ул. "Независимост" NS 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina&.dobrichka.bfi; web site: www.dobrichka.bg "V (>ъм 

студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти 
.Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане 
фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от 
Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при 
необходимост измива и пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След 
нанасяне на битумния разлив-,хартията, трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / 
. Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия 

битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се 
изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволя 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посок 
на движението. 

4.Втори битумен разлив за връзка 
Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . 

Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които 
ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати 
по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи 
непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро 
слепване. 

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнение 

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата 

\ 
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смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от 
самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложение линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Пред. южение 
за изпълнение на поръчката на 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

. (името на участника)! П^^^^се за 

Участник: 
Управител строителство : Пламен П 

- х ^ 
>>f 

../ V--X \ " : Н Г. . .. \ 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на обшнна Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 25. Път РОВ 3111 ДП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 
6+1 

№ 
по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

м 
я р 
к 
а 

месец -1 

'I 21 4 "4 ''l А "i "1 ' j . "1 И "I '4 Ч м1 v Ц »~Ц -1 - м 1 

Ремонт на асфалтова настилка задължително 
включваща: 
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. 
настилка, подготовка на основата, попълване с 
подходящ материал 
- първи битумен разлив 
- полагане на непльтен асфалтобетон/биндер/ за 
профилиране и изравняване с различа дебелина и 
ширина 
- втори битумен разлив 
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5 см включително всички свързани 
с това разходи м2 X/ 



•J 

месец - II месец - 1П 

!»j irj. в] z>j 2'j Ц nj 19 и l| 4| 5| H «1 |г| »j «1 "j "I •»}• Jlj 2j| 23J м| Ц ^ Jgj jaj'30 .3! 
IHH 

iw -

X X X X X X X X X X 

-

X X X X X X X X X X 

-
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Д О Г О В О Р 
№ i&l 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА П О З И Ц И Я № 26 „Асфалтиране ул.№ 7 и 10 с.Бенковски, община 
Добринка" 

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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 26 - „Асфалтиране ул.№ 7 
и 10 с.Бенковски, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на 
Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране ул.№ 7 и 10 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 14476,67 
(четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без 
ДДС и 17372,00 (седемнадесет хиляди триста седемдесет 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. 
(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 
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посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и 
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец М 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 ОМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 писмсна 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 СМР 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 - 723,83 (седемстотин двадесет и три лева и 83 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той ие 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 последиият 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: 
4 Ценово предложение на Изпълнителя; 
£ Техническо пмдяазшше на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕ 
ПЕТКО ПЕТК 
Кмет на Община 

И-

Oeg за опраОомощаване N | 

плмл.ми.с. 

ПЪЛНИТЕЛ* 
/П.ДРАГАНОВ/ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

Съгласували: 

инж.Таня Вась 
Директор^дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

/ 
Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(..) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 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: 14476,67(Четиринадесет хиляди 
четиристотин седемдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС и 17372,00 /Седемнадесет хиляди триста 
седемдесет и два лв.) с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковскн - до 14476,67лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % . 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
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c 

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране па 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 несъответствие между 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 
V .•) действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя. 

Към заявените единични цени по строителни работа 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 ! към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагай» шещ" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. ^ ' /] ч "' ^ 

)й 

О 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
(подпкр' iW/ 
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Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
ПО 

ред Видове СМР мярка количество 
единична 

цена 
обща 

стойност 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

М2 591.36 24.48 14476,67 

Общо: 14478.67 
20%ДДС 2895.33 
Всичко: 17372,00 

Управител строителство 
/ П Л е т к ^ Т С м ^ 

О 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" 11МД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

( ) ; ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 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: 68 календарни дни от датата ^а 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от дата 
на тяхното приемане от Възложителя. 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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, съглг 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
лроизводителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се • 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

«•.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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфаптобетонав настилка се извършва със фрези з 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован матери 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Ю 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2,Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,к 
почиства максимално добре терена . 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи къ 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване па битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да сс отбележи ,чс застъпвано не сс 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно 
или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес 
се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

( . Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис /Пре| 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! %опълва е&ш- " 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен Пйткрв; i<>£ 
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За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски 
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Д О Г О В О Р 
"Vo 162-

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
О Б О С О Б Е Н А ПОЗИЦИЯ № 27 „Асфалтиране улици с.Ведрина, община 
Добричка" 

Днсс J^-fa'-Ofa.. £??/.-?... 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 27 - „Асфалтиране улици 
с.Ведрина, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община 
Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране улици с.Ведрина" 
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 24166,67 
(двадесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без ДДС и 
29000,00 (двадесет и девет хиляди) 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. 
(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/, 

http://www.dobrichka.bg


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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и. осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 отЗОП; 
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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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, спсциалисти 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 - 1208,33 (хиляда двеста и осем лева и 33 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 обезщегения 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: 
Ценово предложение на Изпълнителя; 

2. • Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТ 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

Оед за оираОомощаОанв I 

"tftt" 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: - f и ™ . 

УП7ДРАГАНОВ/ 

Съгласували: 

инж.Таня Василева 
ДиректорД/рекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова , 
Гл.специалист дирекцшГУТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина 
/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: 24166,67(Двадесет и четири хиляди сто 
шестдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС и 29000,00 /Двадесет и денет хиляди лв.) с включен 
ДДС. 

*3абележка: Предложената цепа от участник пе може да надвишава осигуреният финансов ресур 
но ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67леиа 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 

http://www.dobrichka.bg
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Д' 

/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 несъответствие между 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 r 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; 

о 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на 
(името на участника)! Попълва сезавсяка ОП. ~ I / 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: r j 
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Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 

ред Видове СМР мярка количество 
единична 

цена 
обща 

стойност 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

м2 987.20 24.48 24166,67 

Общо: 24166.67 
20%ДДС 4833.33 
Всичко: 29000,00 

о 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 

http://www.dobrichka.bg


ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ 

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

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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1 бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.гшевматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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 последователностга при извършване на дейностите. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
почиства максимално добре терена-. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите .бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точккна 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението".4 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно 
или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес 
се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2_с_надпис 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! шщьлва ft 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство: Пламен 
V - B R V r f 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 27. Асфалтиране улипи с.Ведрина 

№ по 
ред 

Обект / Наименование на СМР м 
я 
Р 
к 
а 

месеп - Т 

Изкърпваке на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см 

м2 х 

27.4.2015 
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Д О Г О В О Р 
№ . . . 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 „Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан 
Караджа, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 
2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 

Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38. 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 28 - „Асфалтиране улици 
Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа, община Добричка", открита с Решение 
№301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 
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 „Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа" 

С ) 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 8333,33 
(осем хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет 
хиляди) 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 кьм 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 
чист от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази нсприста 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 
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ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец М 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 
физичсско 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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. 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 - 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ; 
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; воеини 
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. Техш 

ВЪЗЛОЖИ 
ПЕТКО ПЕ 
Кмет на Об 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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r 
КЬМ 

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

Образец 16 

Ц Е Н О В О ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
( ) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан 
Ка раджа 

/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: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и 

три лв 33 ст./без ДДС и 10000,00 /Десет хиляди лв.) с включен ДЦС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,33лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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: 
I. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис^,,Предла I цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

о 
27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участн 
печат) 

р/ 
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c Щр 
#ьм 

Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
М' по 
ред 

Видове строителни работи мярка количество единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 
5см 

М2 340.41 24.48 8333,33 

ОБЩО 8333.33 
20% 1666.67 

ВСИЧКО 10000,00 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добринка" 

по Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан 
Караджа /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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този (де^иодчсе ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо сс от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

/ \ 2 .Почиставне и напръскване с битум 
^ ^ За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2бр.машинистинаПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1 бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1 бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.'Гехнологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа 
,- , линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните 
v_) общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения 

срок, както и последователността при извършване на дейностите. 
1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 

фрезоване 
Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 

студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се 

почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която 
у почиства максимално добре терена. 
\ Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
\ / канасе от авто^щронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 

I йоличество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 

tJ 
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площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин 
и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно 
или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес 
се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника) Г4Ioirpied*c# 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламейч 
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Н ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо 

№ по 
ред 

Обект / Наименование на СМР м 
я 
Р 
к 
а 

месеп -1 

1 

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5см 

м2 X X X X X X X X X X X X X X X X 

27.4.2015 Съставил i i . 



месен - П месеп - r Q 
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ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 „Асфалтиране ул.№ 12 е.Бдинци, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 29 - „Асфалтиране ул.№ 12 
е.Бдинци, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община 
Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране ул.№ 12 с.Бдинци" 
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 12147,50 
(дванадест хиляди сто четиридесет и седем лева и 50 стотинки) лева без ДДС и 14577,00 
(четиринадесет хиляди петстотин ссдсмдссст и седем) 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 заменител на 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/, 

http://www.dobrichka.bg


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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IB AN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 607,37 (шестстотин и седем лева и 37 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 D 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) О тстраняването на недостатъците сс установява с подписваното 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 Техническ^еДщ^тожение на Изпълнителя 

възложи Ш & ^ & Х Ж Ш 
ПЕТКО П Е ^ ^ Ш V ^ / ^ ^ e g за опраОомошаОане 
Кмет на Общк^^^^Ана. 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:... 
Йоанна Пенева 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
/П.ДРАГЛНОВ/ 

N > 

Съгласували: / , 

инж.Таня Василева 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова / / 0 , _ 
Гл.специалист дщ з£кция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВ О ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци 
/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: 12147,50(Дванадесет хиляди сто 
четиридесет и седем лв.50 ст./ без ДДС и 14577,00/Четиринадесет хиляди петстотин 
седемдесет и седем лв.) с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 

mailto:bshtina@xlobrichka.bci
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/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 несъответствие между 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 „Предлага^ дена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

о 
27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 1 -

http://www.dobrichka.bg
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Обособена позиция 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
Ns 
no 

род 

1 

. Видове СМР 
Изкърпваме на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

мярка 

М2 

количество 

496.22 

единична 
цена 

24.48 

обща 
• стойност 

12147,50 

Общо: 12147.50 
20%ДДС 2429.50 
Всичко: 14577,00 
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ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

Образец 15 

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

http://www.dobrichka.bg
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договорните условия. 

3. Предлаг ан 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване ^ 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизираио звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на би тумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум. 
Преди да се направи битумения разлив фрезованата пътна настилка се почиства 

много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства 
максимално добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да-здпочне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точк 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес. , с дебелина след уплътняването мин 5"см: 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно 
или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес 
се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7м й са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис ,»П] 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! П&яъшп с 

C v i l 
27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 29. Асфалтиране улипа № 12 с.Бдинци 

Обект / Наименование на СМР м месец - I 
№ по 
ред 

я 
р 

к 
а 
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Ул."Независимост"Ns 20, централа: 058/600889; факс: 058/600806; 
e-mail: obshtina(8).dobrlchka.bg: web site: www.dobrichka.bg 

ДОГОВОР 
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 „Асфалтиране ул.№ 1,3, 7 и 9 с.Златия, община 
Добричка" 

Днес i^&i?.*?/.?.^??. 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 32 - „Асфалтиране ул.№ 1, 
3, 7 и 9 с.3латия, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на 
Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране ул.№ 1,3,7 и 9 с.3латия" 
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 10941,67 
(десет хиляди деветстотин четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева без ДДС и 
13130,00 (тринадесет хиляди сто и тридесет) 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. 
(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 

http://www.dobrichka.bg


ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец М 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 сс задължава да нс 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 - 547,08 (петстотин четиридесет и седем лева и 8 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 о г 30 % /тридесе т 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 иа 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; 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Ц Е Н О В О ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТИ ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.3латия 
/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: 10941,67(Десет хиляди деветстотин 
четиридесет и еддин лв. 67 ст./ без ДДС и 13130,00 /Тринадесет хиляди сто и тридесет лв.67 
ст./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение 
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от учасше в процедурата но обособената 
позиция. 
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 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
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/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 несъответствие между 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-сгойносгна сметка •• Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в илик № 3 с надпис „Предлага^ хена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: mmSt 

(П0Д1\1 

• \ !> , \ V 

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

Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3* 7 и 9 сЗлатия 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 

- — — — . . — • • 

по 
ред Видове СМР мярка 

• 

количество 
единична 

цена 
обща 

: СТОЙНОСТ 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

м2 446.96 24.48 10941.67 

Общо: 10941.67 
20%ДДС 2188.33 
Всичко: 13130,00 

St?*' 

http://www.dobrichka.ba
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование па участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.Златия 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
недостатъци, появи/ш се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно 

http://www.dobrichka.bg
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на Г1СМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на Г1СМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 

http://www.dobi1chka.ba


Ул."Незаеисимост"№ 20, централа; 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtinaBdobrichka.bg; web site: www.dobrichka.ba к ш 

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис/Д} р^ложение 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! ЦЪпълвф 4 ~ 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

iP 
Участник: 

Управител строителство : Плам 

http://www.dobrichka.ba


ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 13 .7 и 9 с.Златия 

№ по 
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Обект / Наименование на СМР 

Изкърпваме на съществуваща асфалтова настилка с 
дебелина 5 см 

м 
я 
р 

к 
а 

месец - I 

M2 X X X X X X X X X X ^ 2- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 

27.4.2015 Съставил 



о 

месец • II месец - ш 
«3 
ш C-ix •'Ш й й Д и т ш Й 2 2 ш ш ш ! ш i.fs ш ii§ 0 II i'ta щ щ II -/-23 2̂4 ц Ш 

1ЯН 

. -V 

X X X \ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina@dobrichka.bct: web site: www.dobi1chka.bg 

ДОГОВОР 
lVo ISA 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 35 „Асфалтиране ул.№ 10 и 11 с.Победа, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 35 - „Асфалтиране ул.№ 10 
и 11 с.Победа, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на 
Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране ул.№ 10 и 11 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 8333,33 
(осем хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет 
хиляди) лева с включен Д ДС, 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/, 

mailto:obshtina@dobrichka.bct
http://www.dobi1chka.bg


ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
от договора. 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 
Чл. Ь. 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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. 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 - 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 па 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 па 
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. 

ВЪЗЛОЖ 
ПЕТКО П 
Кмет на О. 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

3 1 Ю Ж И Т Е Л : Л . | K I F 

eg за олраОомошаЗане №...£./.. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
— /пДраганов/ 

Съгласували: 

инж.Таня В 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юристьпри община Добричка 

Изготвил: / Г1 
Ели Даскалова^/ /у 
Гл.спецналист дирекция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция :ОП 35. Асфалтиране улнциЮ и 11 с.Победа 
/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: 8333.33(Осем хиляди триста тридесет и 
три лв. 33 ст./без ДДС и 10000,00 /Десет хиляди лв./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
• по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,33лева 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-
нзползвали следните ценови показатели: 

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

) (наименование на участника), 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
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/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 несъответствие между 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 „Предлаг цена" на 
(името ма участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
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r •ь 

Обособена позиция 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ no 
ред 

Видове строителни работи мярка количество единична 
цена 

обща 
стойност. 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см 

Ml 341.11 24.43 8333.33 

ОБЩО 8333.33 
20% 1666.67 

ВСИЧКО 10000,00 

Управител строителство 
•VOt-. "-V--

0 

http://www.dobrichka.bg


Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180; А-
e-mail: obshtina&dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba . ^ 

Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа 
/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: 68 календарни дни от датата на 
надписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. само вал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на шгьтна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителиос 2000м2/час 1 бр.пнсвматичсн валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхностга на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдатшкрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаЛри 
полагането с асфалтополагач аофалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника) {•^опълв 

22ЖЖ1Г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен 
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Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina(8).dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

ДОГОВОР 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 36 „Асфалтиране улици сЛопгригорово, община 
Добричка" 

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

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС -
I3G000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на 
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 36 - „Асфалтиране улици 
с.Попгригорово, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на 
Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Асфалтиране улици с.Попгригорово" 
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 на18000,00 
(осемнадесет хиляди) лева без ДДС и 21600,00 (двадесет и една хиляди и шестстотин) 
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 
подписал 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 М 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокьт за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 ИЗПЪЛИИТЕЛЯТ просрочи срока за 
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) 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 па птлложенята 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 900,00 (деветстотин) лева. 
(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 2 (две) 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. 

ВЪЗЛОЖИТ 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

И З Л О Ж И Т Е Л : I 

eg аа опраОомощаване 
•••MMMti 

ЗПЪЛНИТЕЛ: 
/П.ДРА 

Съгласували: А 
/ У / / 

инж.Таня Baewie^ 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: / I 
Ели Даскалова 1С 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 

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

бразец 15 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата 
на тяхното приемане o r Възложителя. 

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07,2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 
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договорните условия. 

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябвада съдържа 
подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работад-
организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресорен? 
които ще използва участника за изпълнение на строителните работи. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
("') . . За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено . 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пиевматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при.съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или п 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред елекгронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини .съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както налред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик JSg 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство: Пламен 
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Образец 16 

) 

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

• Обособена поцизция : ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово 
/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: 18000,00(0семнадесет хиляди лв./без 
ДДС и 21600.00 /Двадесет и една хиляди и шестстотин лв./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
• по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

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

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

При несъответствие между 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 „Предлага/^ цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
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Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
м 
по 
ред 
1 

! Видове строителни работи 

Изкърпваме на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см 

^мярка 

М2 

количество единична 
цена 

обща 
стойност 

м 
по 
ред 
1 

! Видове строителни работи 

Изкърпваме на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см 

^мярка 

М2 736.79 24.43 18000.00 

ОБЩО 18000.00 
20% 3600.00 

ВСИЧКО 21600,00 
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З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 38 „Асфалтиране ул.№ 3 с.Пчелник, община 

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

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 38 - „Асфалтиране ул.№ 3 
с.Пчелник, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община 
Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни 
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 3 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 8333,33 
(осем хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет 
хиляди) 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. 
(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 М 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част 
от договора. 
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда. 

Добричка 

Днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
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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 Уннкредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

Чл. 9. При промяна иа 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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 
офергата 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 
известявано; 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 - 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 ногиване 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: 
Ценово предложение на Изпълнителя; 

2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИ 
ПЕТКО ПЕ 
Кмет на Общ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

0 Ж И Т Е Л : . 

9 ав опраОомощаОане № 
W..1.9Л.-..Ш1С., 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.... 
/П.ДРАГАНОВ/ 

? 

Съгласували: 

инж.Таня Василева 
Директог/дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 

/ 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
( ) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : ОП 38. Асфалтиране улица 3 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: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и 

{ . ) три лв.33 ст./без ДДС и 10000,00 /Десет хиляди лв./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
• по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100% 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 

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

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

При несъответствие между 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 „Предлаг цена" на 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

о 
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Обособена позиция 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник 

KOJ] И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А 
№ 
по 

ред 
: Видове СМР мярка количество единична 

цена 
обща 

стойност 

1 Изкърпваме на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см М2 340.41 24.48 8333.33 

Общо: 8333.33 
20%ДДС 1666.67 
Всичко: 10000,00 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" П МД-КЛ АДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

• ЕИК/БУЛСТАТ 04000458. 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 38. Асфал тиране улица 3 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 общестненатн поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни ог датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 стшвагелство, съгласно 

http://www.dobrichka.ba


ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ Ш 

Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; п ^ ^ 
e-mail: obshtinatibdobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg ''% кш -^f 

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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2 .Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
площите които ще бъдат обрабо тени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще 
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останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият 
разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече 
ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на 
прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се 
разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва 
края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне 
върху хартия. Битумния материал трябва да с£ нанесе равномерно във всички точки на 
обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на 
връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същиге 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ^съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стомансни бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис j f e ^ Л ^ н и е 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)ГШпълва 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен Г^еркой^л^ 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 38. Асфалтиране улнпа 3 с.Пчелник 
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Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: ob$htina(d)dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 4 ' ' ̂  

ДОГОВОР 
JVb 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 49 „Шосировка и асфалтиране ул.№ 9 с.Батово, 
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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 49 - „Шосировка и 
асфалтиране ул.№ 9 с.Батово, община Добричка", открита с Решение №301/31.03.2015г. на 
Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. 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 „Шосировка и асфалтиране ул.№ 9 с.Батово" 
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 29166,67 
(двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без ДДС и 
35000,00 (тридесет и пет хиляди) 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. 
(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 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване тта настоящият 
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 ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ. 
(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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 1458,33 (хиляда четиристотин петдесет и осем лева и 33 
стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 догопорп, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е мшъл или пе 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. 
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/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 дени 
непредвидени от Възложителя видове строителни работи. 

на 

При несъответствие между 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. Количестпеио-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16; 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлага^ 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. < 7 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

tLs! 

http://www.dobrichka.ba
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Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
М но 
ред _ 

Видове строителни работи 

Машинно почистване на основен 
калдаръм и полагане на трошенокаменна 
настилка с дебелина 10 см 

мярка 

М2 

• количество 

948.51 

единична 
цена 
8.86 

обща 
стойност 

8403.79 

2 Доставка и машинно полагане на плътен 
асфалтобетон тип "А" с дебелина в 
уплътнено състояние 5см 

м2 948.51 21.89 20762.88 

ОБЩО 29166.67 
20% 5833.33 

ВСИЧКО 35000,00 

http://www.dobrichka.ba
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

( ) ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Пегков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Ватово 
/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: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на 
НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални 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 

http://www.dobrichka.ba
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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 
организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките рее; 
които ще използва участника за изпълнение на строителните работи, 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1 Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна 
настилка 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. моторна метла 1 бр. комбиниран багер 
1брГрейдер 1бр валяк 2бр. самосвали и работна ръка състояща се от 4 бр. машинист 
на ПСМ и2 бр. шофьори 

2 Изпръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 
м2/мсм и работна ръка 1 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на 
настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
вапяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1 .Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна 
настилка 

С моторната метла се почиства механично основния калдаръм ,След което се 
полага трошенокаменна настилка. С дебелина 10 см .Разстила се с комбинирания багер 
и грейдера и се валира с валяк до достигане на необходимата плътност 

2.Почистване и напръскване с битум 
Непосредствено след приемането на трошенокаменната настилка се преминаване 

към полагане на битумния материал. Битума ще се нанасе от автогудронатор 
,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхносгта на 
конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат 
обработени ще бъдат покрита по подходящ начин и ще останат незасегнати по време 
на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 
1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния 
материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се 
отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на 
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дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на 
новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да 
се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено 
внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелииа след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив, с асфалтополагаща машина При полагането асфалтовата смес 
изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство: Пламен 
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За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на общива Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово 

№ по 
ред 

Обект / Наименование на СМР 

Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на 
трошенокаменна настилка с дебелина 1С см 

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип 
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см 

м 
я 
р 
к 
а 

м2 

м2 

месец -1 

X X X X X 
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ДОГОВОР 
JVb № il • I I t I • • • • • • • 

З А О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 50 „Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци -
Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4, 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 50 - „Път DOB3097 / III -
7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4, община Добричка", открита с 
Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 
до 2+4" 
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 12500,00 
(дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и 15000,00 (петнадесет хиляди) 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. 
(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 

http://www.dobrichka.bg


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 Уникредит Булбаик гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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. Ю.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 споя 
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 - 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева. 
(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 2 (две) 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 иа 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, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един 
процент) па ден, от цената па оставащите СМР до окончателното завършване па 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. 

ВЪЗЛОЖИТ 
ПЕТКО ПЕТ 
Кмет на Общ 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

oOeg за onpaQffM̂ uiaGatje N« 
Jl ' 

{ПЪЛНИТЕ 
J^AllOli/ и/ 

Съгласували: / 

инж.Таня Вабилбйа 
Директор Дирекция УТСОСПООС 

Юрис$/при община Добричка 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ 
DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 

/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: 12500,00(Дванадесет хиляди и петстотин 
лв./ без ДДС и 15000,00/Петнадесет хиляди лв./ с включен ДДС. 

^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 

2+4 - до 12500лева 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 З.ООлв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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o 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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; 

Г ) 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис 
(името на участника) \ Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
Щ Ш Г 

( п о д п й Ж р ч ^ ; , 
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c Лт 

Обособена позиция 50. Път D083097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 
0+0 до 2+4 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 

ред 
Видове СМР мярка количество едйнична 

цена 
обща 

стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 510.62 24.48 12500.00 

Общо: 12500.00 
20%ДДС 2500.00 

сичко: 15000,00 

y/N 

i p ) B j Управител строителство J ĵl., \ ' \ / 

'"^•-I'-.uUuo^ 

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

Образец 15 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование иа участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 50. Път DOB3097 / I I I - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ 
DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 

/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: 68 календарни дни от датата на 
падписваие на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ 

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 
организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресу, 
които ще използва участника за изпълнение на строителните работи. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал иработнаръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм иработнаръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1 бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1 бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под наляг ане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 

фрезоване 

http://www.dobrichka.ba


о 

Ул."Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; 
e-mail: ob$htina(8idobrichka.ba: web site: vmw.dobrichka.bfi 

площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин 
и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Б И Т У М Н И Я 

материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Полагане иа плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите. 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Съвдите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „П] 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! ПоНълва ct 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен Пет 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 50. Път DOB3Q97 / Ш - 7105 / Козлодуйпи -
Смолница/ РОВЮ95/ от км 0+0 до 2+4 
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ДОГОВОР 
"No klUtotU't t****** 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 „Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / 
Свобода - Добрево от км 0+0 доЗ+З, община Добричка" 

Днес ЗДГс. 1сР}5.... 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", БИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 51 - „Път DOB3124 / III -
293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км 0+0 доЗ+З, община Добричка", 
открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с 
Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от 
км 0+0 доЗ+З" 
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 8333,33 
(осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет 
хиляди) 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. 
(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 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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. Ю.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 - 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 иисмени 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 преддажение на Изпълнителя. , ' j j "j 

— 
ЬЗЛОЖИТЕЛ:. ,„ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ!....... 
ПЕТКО ПЕТКОВ V v : | f 9 30 с п р в В ?"Г а °т 
Кмет на ОвщшшУЩ^ I ^ A J ? ^ / 

^/ПДРАГАЦОВ/ & va 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: / Ш 
Йоанна Пенева 

Съгласували,// 

инж.Таня Шшяева 
Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка' 

Изготвил: 
Ели Даскалова / 

шг Гл.специалист дирекция УТСОСпООС 
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Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / 
Свобода - Добрево от км 0+0 доЗ+З 

/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 строителит е работи: 68 календарни дни от датата на 
падписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

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

3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа 
подробно описанис 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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал иработнаръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 

2 .Почиставне и напръскване с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм иработнаръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.иневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум • 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор .работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
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площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин 
и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречнит 
връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече,-— 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битуми 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност,като особено внимание сс отдели на изпълнението на връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

(дата на подписване 
27.04.2015 г. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик N 
за изпълнение на поръчката" иа ........ (името на участника)! 

Участник 

Управител строителство : Пламен П тков 



ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III - 293. Паскалево - Крушари / 
Свобода - Добрево от км 0+0 доЗ+З 
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Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция : ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / 
Свобода - Добрево от км 0+0 доЗ+З 

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/ 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
J I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333,33( Осем хиляди триста тридесет и 

трри лв.33 ст./без ДДС и 10000,00/Десет хиляди лв./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км 
0+0 доЗ+З - до 8333,33лева без ДДС 

* Когато участник предложи цена по-внсока от осигурения финансов рссурс 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда. 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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: 

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

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

( " ) 27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 

на 

( п о д й д ^ Щ ^ ) , 
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Ул."Независимост" Ns 20, централа: 058/600889; факс: 058/600180; 
e-mail: obshtina@.dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba 

Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево 
от км 0+0 доЗ+З 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
№ 
по 

ред 
Видове СМР мярка количество единична 

цена 
обща 

стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 340.41 24.48 8333.33 

Общо: 8333.33 
20%ДДС 16667.67 
Всичко: 10000,00 

http://www.dobrichka.ba


Ул. "Независимост " № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtinati&dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba ^ 

ДОГОВОР 
JYo 

ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 52 „Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ 
Бдинци-Вратаритс от км 0+0 до 2+2, община Добричка" 

Днес .'rff'J-?.... 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, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 52 - „Път DOB3115 / II - 27, 
Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2, община Добричка", 
открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с 
Решение №479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от 
км 0+0 до 2+2" 
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 8333,33 
(осем хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗстотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет 
хиляди) 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, 
(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 
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посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и 
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, 
ценово предложение образец М 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 ни 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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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)Срокьт за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 
следст вие 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, 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 СМР 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 иа срока му, а именно: от информационната систсма 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 - 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева. 
(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 2 (две) 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 иа СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дии. 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 състоянисто, 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 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
Йоанна Пенева 

ЪЛНИТЕЛ^ 
/П.ДРАГАЙСЙ 

Съгласували: 

инж.Таня В^бййеьа 
Директор дйрекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добричка . 

Изготвил: 
/ 

Ели Даскалова / 
Гл.специалистдарекция УТСОСПООС 
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9 ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 15 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ 
Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 4+2 

/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. 

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи: 

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на 
надписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и 

П Р Е Д Л А Г А М Е : 
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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. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 
състояща се от 1 бр. машинист на ИСМ и бр. шофьор 

2 .Почистарпе н папръскваис с битум 
За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 

състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични й бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

4.'Гехнологична 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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и нриемането и ,битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 
количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към 
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площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин 
и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив 
обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, 
като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край 
на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напреч 
връзки,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече 
лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния 
материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената 
повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
. използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

, За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „ Ш 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)!< 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен 
'«»«гл , 

--'^глио^-
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ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 16 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
( ) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ 
Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 

/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: 8333,33( Осем хиляди триста тридесет и 
трри лв.ЗЗ ст./без ДДС и 10000,00/Десет хиляди лв./ с включен ДДС. 

*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 

0+0 до 2+2 - до 8333,33лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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о 

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/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 несъответствие между 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 работа 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; 
• л 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлаг 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП. 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: АЖ « V/ 1 ' •*> ^s ^ 
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Обособена позиция 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите 
от км 0+0 до 2+2 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

о 

№ 
по 

ред 

. •. . . Ч' . 

Видове СМР мярка количество 
единична 

цена 
обща 

,стойност 

1 
Изкърпване на съществуваща 
асфалтова настилка с дебелина 5см 

М2 340.41 24,48 . 8333.33 

Общо: 8333.33 
20%ДДС 1666.67 
ВсрСч^о: 10000,00 

Управител строитслство : 
/П.ПегкЬй-

Г'| 

mailto:obshtina@xiobricbka.ba
http://www.dobiichka.ba
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Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
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ДОГОВОР 
JV« К V l a t l l t f f • • • • • • 

ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 53 „Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -
Кръгулево от км 0+0 до 4+2, 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 Пстко Йорданов Петков - ТСмет на 
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и 

2. ЕТ„ПМД - Кладенец -Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от 
Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови 
пазар, ул."Цар Освободител" № 38, 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 на общинска пътна мрежа и улици 
на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 53 - „Път DOB3092 / 
DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2, община Добричка", открита с 
Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение 
№479/28.05.2015г. 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 „Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 
4+2" 
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 12500,00 
(дванадесет хиляди н петстотин) лева без ДДС и 15000,00 (петнадесет хиляди) 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. 
(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 
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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 Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар 
BIC UNCRBGSF 
IBAN BG81UNCR75271043462220 

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 неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ 
календарни дни. 
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият 
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 (три) 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 СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва 
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.I2.20U6 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 СМР 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 - 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева. 
(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 2 (две) години, съгласно 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от дог овора. 
(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 
строи телството 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 ПЕТКО! 
Кмет на Общин 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Йоанна Пенева 

|tg $а олраОомощаОан® N*. 
Mte. MMMOt 

ПЪЛНИТЕ 

Съгласували: 

инж.Тоия BQ6 
ДИ Директор дирекция УТСОСПООС 

Юрист при община Добрич 

Изготвил: 
Ели Даскалова 
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС 
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ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

Образец 15 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на 
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка" 

по Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -
Кръгулево от км 0+0 до 4+2 

/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: 68 календарни дни от датата на 
иадписване на договора (не - по голям от 70 календарни дни) 

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

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

mailto:obshtina@dobrichka.bfi
http://www.dobrichka.ba
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За този период се ангажираме да отстраняваме всички скр 
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 ресу 
които ще използва участника за изпълнение на строителните работи. 
Изпълнението на пътно строителните работи започва с : 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка 

( \ състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор 
2 .Почиставне и напръскване с битум 

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено 
състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с 
производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се 
с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия 

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната 

механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с 
производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час 
и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни 
работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се 
пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни 
валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС. 

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. 

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично 
фрезоване 

Развалянето на компрометирана асфалтобетонов настилка се извършва със фрези за 
студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования 
материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал 
под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към 
екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и 
пътното платно. 

2.Почистване и напръскване с битум 
Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За 

целта сме предвидели използването на моторна метла,която почиства максимално 
добре терена. 

Непосредствено след почистването и приемането и .битумния материал ще се 
нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и 

http://www.dobrichka.bo
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количество.Повърхностга на конструкциите,бордюрите и други 
принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по 
подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния 
разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя 
,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по 
дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване 
не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се 
предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва 
да започне върху хартия Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във 
всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на 
изпълнението на връзките. 

3. Полагане на плътна асфалтова смес . с дебелина след уплътняването мин 5 см. 
Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението 

на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на 
асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри 
полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер 
асфалтополагащата машина директно от самосвалите . 

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за 
разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите 
позволяват минимална от2.5мдо 7 м и са оборудвани с приспособления които дават 
възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване 
на необходимите наклони и напречни сечения 

. За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се 
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични 
валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление,което позволява 
на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока 
на движението. 

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни 
дни съгласно приложения линеен график. 

Приложение: Линеен график. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик №-й-е-надпис/ 
за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! Л^пълв^ 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване 

Участник: 

Управител строителство : Пламен ПеТков—^ 



ЛИНЕЕН ГРАФИК 

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич 

Обособена позиция 53. Път DOB3Q92 / DOB2176. Крушари - Черна / -
Кръгулево от км 0+9 до 4+2 

27.4.2015 

О б е к т / Н а и м е н о в а н и е на С М Р м м е с е ц - I 
№ по я 

- J . - -

ред р 
к 
а 

. I 2 3 - >4 s б - s -9 lu 11 • ц 11 М в I- -is в 21 И • 35 24 а 76 •2J 2» » 30 "31 1 2 J '4 S 

i 2 3 ' 1MB <Н5 

Изкьрпване на съществуваща асфалтова настилка с 

2 
дебелина 5см 

м 2 X X X X X X X X X X X X X 
ТЯ 

к/1 
if X X X X £ X X X X X 



месе ц - II месец - i l l 

431 ш 
I'lft 

Щ ш ш /23 ш щ • л 4 ш jM грИ -lis Vtt p & щ Ш щ ш V.2g ш 

2KB 

X X X 

-

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180; -e-mail: obshtina@dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg кш 

Образец 16 
ДО 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА 
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20 
ГРАД ДОБРИЧ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ" 
( •) (наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ 04000458, 
представлявано от Пламен Иванов Петков - Управител строителство 

(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 на общинска пътна мрежа 
и улици на територията на община Добричка" 

Обособена поцизция :ОП 53. Път DGB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево 
от км 0+0 до 4+2 

/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: 12500,00(Двадесет хиляди и петстотин 
лв./без ДДС и 15000,00/ Петнадесет хиляди лв./ с включен ДДС. 

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур 
по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 -

до 12500лева 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 3.00 лв./ч.час 
2. Допълнителни разходи върху труда 100 % 
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 % 
4. Доставно-складови разходи 10 % 
5. Печалба 5 % 
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН 
/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните 
г{ени на съответните видове СМР/. 

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

При несъответствие между 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; 
л 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предларйце 
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП, ж 

27.04.2015 г. 
(дата на подписване) 

Участник: 
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Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 
до 4+2 
КОЛИЧЕСТВЕНА С МЕТКА 

о № 
по 

ред 
Видове СМР 

1 -

мярка количество единична 
цена 

обща 
стойност 

1 Изкърпване на съществуваща асфалтова 
настилка с дебелина 5см м2 510.62 24.48 12500.00 

Общо: 12500.00 

/ 20%ДДС 2500.00 / \Всичко: 15000,00 

• 

. . . . п t; \ N. Управител строителство :. 
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