Ул."Незаеисимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: ob$htina(8>dobrichka.bo; web site: www.dobrichka.ba

кьм ^

ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 66 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта
с.Стефаново - 2 броя, община Добричка"
Днес J .

..

. diP.tf^f!-. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентшг
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 66 „Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2 броя"
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 3208,32
(три хиляди двеста и осем лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3849,98(три хиляди
осемстотин четиридесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши пи банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и п р е д с т а в я н а и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 пт.п 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 160,42(сто и шестдесет лева и 42 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 иа 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 10дневно 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 могьл да ш
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, 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.

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 но 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 Изпълни]
2.Техническо предложение на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗТЦЬЛНИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИНДЕЛ ЕНЧЕНКО
ММ.
Кмет на Община Добричка ' Заповед ЗЙ рпрявомошаОянв
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Йоанна Пенева

Съгласували:,.
инж.Таня Василева
Директор[щрекция УТС^йГООС

Юрист при о б щ т а Добричка

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 208.32 (три хиляди двеста и осем лева и
32ст.) лева без ДДС и 3 849.98 (три хиляди осемстотин четирдесет и девет лева и 98ст.) лева с
y_'J включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без Д ДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Водняици - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2,9 и 11 с.Дончсво - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4,5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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 Д Д С
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
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливеицн от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златня-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 /11 - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /111-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрнна - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без Д ДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,33лева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3G97 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,33лева без Д Д С
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без Д Д С
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без Д Д С
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя ~ до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без Д Д С
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой ~ до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без Д Д С
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норма, който е използван при
формиране на единичните ifenu на съответните видове СМР/.
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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 надйис „Пре^агана цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

Участник:
Я
да подпише mt-шлбто на.
'

юва-Упълномощена
строителство"АД/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 66. Ограничители на скоростта с.СтеФаново - 26РОЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
7,40/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бр

2.00

1076.85

2153.70

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите

бр

2.00

527.31

1054.62

Общо;
20%ДДС
Всичко:

3208.32
641.66
3849.98

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

'

QbshtinaBdobrichka.bg• web site: www.dobrichka.bq

'

о
^

^

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане па обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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
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 договорните условия. '
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологиино-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за о б е к т а - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на
Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията меящу главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони,
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 710см
ширина 420см; Почистване и изпръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
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Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълв

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

№ ПО
ред
А

1

iwiMMiwm па
Видове строителни работи

id ц vTetpaново - <ороя

1-ви месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
7,10/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4 Ъ 2 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

2-ри месец

Щ0Ш

З-ти месец

wmmmt

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забел 5ЖКа: CDOK За ИЗПЧПМАНие ма itfid/ro - 7П

| строителните дейности

след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" ДС i

Тамяна
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ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 65 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта с.Победа
- 1 брой, община Добричка"
Днес .

)

: . . , Л.Р/^.О.. 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 65 „Ограничители на скоростта с.Победа - 1 брой, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

О

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Ограничители на скоростта с.Победа - 1 брой"
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
- W ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 1541,66
(хиляда петстотин четиридесет и един лева и 66 стотинки) лева без ДДС и
1849,99(хиляда осемстотин четиридесет и девет лева и 99 стотинки) 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

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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SO MB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 начии 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 77,08(седемдесет 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 10дневно 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 могьл 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.

u
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.
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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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Доб,
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИ
3andbng ЗЯ опраОомошаинне

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Йоанна Пенева

Съгласували:
инж.Таня Василева
Директор'/ирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова.
Гл.специалист дирекция УТЙОСПООС
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ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1 541.66 (хиляда петстотин четирдесет и
един лева и ббст.) лева без ДДС и 1 849 .99 (хиляда осемстотин четирдесет и девет лева и 99ст.)
лева е включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
• по ОП 14. Път DOB1104 / П1 - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векнлски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 — до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драгапово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,33лева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломиица - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без Д ДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,33лева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка поул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДЦС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до ЗЗЗЗ^Злева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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 надпцс „Предлагана цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

О

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 65. Ограничители на скоростта с.Побеяа - 1бпой
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

()

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
7,40/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бр

1.00

1014.35

1014.35

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

бр

1.00

527.31

527.31

Общо:

1541.66

308.33
1849.99

G

Подпис:
Упълномощена да подпище от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 договорните условия.
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване С
„
документацията за участие в търга предлагаме следната технологиино-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15

•

Обектов офис - Асфалтова
строителство" АД - гр. Добрич.

•

Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

•

база

„Врачанци"

собственост

на

Пътно

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см
ширина 42 Осм; Почистване и изпръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
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Дружеството разполага c налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва i

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:,,Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
№ по
ред

1

Видове строителни работи

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
7,40/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

1-ви месец

ЩШШШШШЯМ

2-ри месец

Ш

3-ти месец

^ШРШР11^

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забел
cirvw ча imnvnueuus и? л ^ т ?л т,,,

строителните деиности

след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:
/Румян
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ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 64 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта
с.Миладиновци - 2 броя, 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 64 „Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2 броя"
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 3208,32
(три хиляди двеста и осем лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3849,98(три хиляди
осемстотин четиридесет и девет лева и 98 стотинки) 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.
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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяпата.
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 70/седемдесет/
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 160,42(сто шестдесет лева и 42 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 10дневно 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 поси 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 Из

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добри

ИЗПЪЛНИТЕЛ;
ВАЛЕНТИН^ЕЛЕНЧЕНКО
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.
Йоанна Пенева

ИНЖ. Таня Василева
Директор дирекция УТСОС1Т

Юрист при общинаДобричка

Изготвил:
Ели Даскаибва
Гл.спещ^гшист дирекция УТ£ОСПООС
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.

o

Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
юткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
фежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 ц недостатъци,
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 660см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
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Дружеството разполага c налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
Р боти ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съ гласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
ответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
;йщата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
ччество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
еловия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Уредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

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

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише о
името на «Пътно строителство» АД ^

щедложение за

"ПЪТНО СТВОИТ^ЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБ Е КТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с.М
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Видове строителни работи
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1-ви месец

иладиновци - 2броя
2-ри месец

3-ти месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,60/4,20м и 6,30/4,20 с дебелина
започваща от 0 см, стигаща 7,5см в
средата и завършваща на Осм. от
плътен асфалтобетон, тип Б - П ра
марка по БДС 4132 съгласно
изискванията на проекта и всички
съпътстващи дейности/фрезов ане,
битумен разлив, полагане на
асфалтобетон, уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
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Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство
ова/
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 208.32 (три хиляди двеста и осем лева и
32ст.) лева без ДДС и 3 849.98 (три хиляди осемстотин четирдесет и девет лева и 98ст.) лева с
включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтираие ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанцнП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / П1 - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
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
по ОП 18. Път D061108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Мнладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / I I - 9 7 , ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /111-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефап Караджа - до 833333лева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдиици - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.3латия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с Л о б е д а - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,33лева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,33лева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Прнморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ D081095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 833333лева без ДДС
Г j
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдиици-Вратарите от км
''
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без Д ДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДЦС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скороетга с.Одьрци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опаиец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
( )
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: obshtinaHSi.dobrichka.ba; web site: www.dobrichka.ba
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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 цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

Участник:
/Румяна К&рамфийова-Упълномощена
да подпише от името на ..ШаЕН1а^$р.оителство"АД/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позниня 64. Ограничители на скопостта с.Мнлашшовин - 2бюоя
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№>,п
шш

-до,.,СМР

«

щя щ

j g g f j

»

!мшичссм.8

бр

2.00

1076.85

2153.70

1

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,60/4,20м и 6,30/4,20 с дебелина
започваща от 0 см, стигаща 7,5см в
средата и завършваща на Осм. от
плътен асфалтобетон, тип Б - II ра
марка по БДС 4132 съгласно
изискванията на проекта и всички
съпътстващи дейности/фрезоване,
битумен разлив, полагане на
асфалтобетон, уплътняване/

бр

2.00

527.31

1054.62

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

в

Общо:
20%ДДС
Всичко:

3208.32
641.66
3849.98
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 63 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростга
с.Методиево - 3 броя, 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 63 „Ограничители на скоростта с.Методиево - 3 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростга с.Методиево - 3 броя"
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 4875,00
(четири хиляди осемстотин седемдесет и п ф лева без ДДС и
5850,00(пет хиляди
осемстотин и петдесет) 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 М16 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
BIC
IB AN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 посочсни 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 243,75(двеста четиридесет и три лева и 75 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 10дневно 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 па 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
иа 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 !
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 4 875.00 (четири хиляди осемстотин
седемдесет и пет) лева без ДДС и 5 850.00 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева с включен
ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без Д ДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП Ю.Асфалтнране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП П.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалггиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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
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
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без Д ДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово -/11-21 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладииовци-Ловчанцн /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЛИ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333»33лева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа-до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелннк - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,33лева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
( \
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта сЗлатия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
)
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Ул. "Независимост " N9 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: ob$htina(8>.dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba

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 цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.
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Участник:
/Румяна Карайфилов^Упълномощена
да подпише от името н а . Дьаш^трокгелство"АД/

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Збюоя
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по
рол

Видове СМР

мярка

количество

единична
цена

стойност i

бр

3.00

1097.69

3293.07

1

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
6.50/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бр

3.00

527.31

1581.93

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите

о

Общо:
20%ДДС
Всичко:

©

" шии

Упълномощена да подпище от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

4875.00
975.00
5850.00

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ Д А М И И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участае 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 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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
в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните голови;.

Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: obshtlna@dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на
Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
• Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
• Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.
•
•

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 650см
ширина 42 Осм; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав;
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр

Р

А
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Дружеството разполага c налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграмедане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискваиията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни рабо]

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

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя
IS ПО

ред

Видове строителни работи

1-ви месец

2-ри месец

3-ти месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
6.50/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - П ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности / фрезоване, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на
строителните дейности
след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" .АД:

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtm&.dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba
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ДОГОВОР

№..Ш

ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А ПОРЪЧКА
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 6 2 О Б Е К Т : , , Ограничител на скоростта с.Черна 1 брой, община Добричка"
Днес .. SM:.. 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
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 62 „Ограничител на скоростта с.Черна - 1 брой, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничител на скоростта с.Черна - 1 брой"
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 1666,67
(хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 2000,00(две
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.
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 поднзпълнителя/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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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/н 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 83,33(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 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет па договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могьл 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
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'!:
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, ио не повече от 20% (двадссст 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 иа Изг
2.Техническо предло>
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ПЕТКО ПЕТКОВ
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:..
Йоанна Пенева

Съгласували^^
инж.Таня
ялева
Дире^ор дирекция УТСОСПО

Юрист при общинаДобричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1 666.67 (хиляда шестстотин шестдесет и
шест лева и 67ст.) лева без ДДС и 2 000.00 (две хиляди) лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без Д ДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Мсдооо - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолпица - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
• 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
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по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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
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
по 011 18. Път 1ЮВ1108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / Ш - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛН-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.3латия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгрнгорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешапово - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,33лева без ДДС
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no ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС'
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333^3лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без Д ДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители иа скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители иа скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3 2 0 8 , 3 3 л е в а 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 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /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
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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 н
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

Участник:
да подпише от им<

Предлагана цена" на

(I

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 62. Ограничител на скоростта с. Черна- 1брой
К О Л И Ч Е С Т В Е Н А СМ Е Т К А
N" но
••ред.

Р
Щ!
Видрве СМР

мярка

обща

СТО^ВЙ

1.Ш1ИЧГЧ I H O

бр

1.00

1139.36

1139.36

1

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
5,40/4,20м, с дебелина започваща от 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бр

1.00

527.31

527.31

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите

Общо:
20%ДДС
Всичко:

1666.67
333.33
2000.00

Подпи
Упълномощена да подпище от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич
филова/

№
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 не,л
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните ус

й,
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологиино-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
•-.-')
•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка,
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
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Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № ;
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

а

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(подпис и печат)
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 61 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта
с.Смолница - 2 броя, община Добричка"
Днес .

o

.

.. 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор сс сключва на основанис 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 61 „Ограничители на скоростта с.Смолница - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Смолница - 2 броя"
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 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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.
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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 изоършоа
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 166,67(сто 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 10дневно 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 лен, 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 Изпъ^
2.Техническо предложение щ
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
1. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП ЮАсфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2,9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 1 1 + 0 - д о 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / Ш - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
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
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,33лева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от Км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Беиковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.3латия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа-до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,33лева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйцн - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
/" \
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
» по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Мннково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
( )
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,33лева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета иа 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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

t
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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 на^ри^Нредлагана цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

п

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница -

26РОЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по
ред. 1 1 »

единични
Видоп . > Ш М №

щщт

Ч Н К . п »

бР

2.00

1139.35

2278.7

1

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - ГГ ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бР

2.00

527.31

1054.62

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

Общо:
20%ДДС
Всичко:

3333.32
666.66
3999.98

Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: ob$htina<3).dobrichka.bq: web site: www.dobrichka.ba

Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о

От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 па община Добричка"
по Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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
появили се в гаранционн

л е д а отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци,
х>к на извършеното строителство, съгласно договорките условия.

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina(d).dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• DoR/WMM. II' Л Л •

w
Ул. "Независимост" N° 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina&dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg
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Дружеството разполага c налична техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях

o

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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с н
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва се з '

27.04.2015 т.
(дата на подписване)

—.^ Упълномощена да подпише от
името"на-.«Пътно строителство» А Д :
(Румяна Карам
(подпис и п

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска п ъ т н а мрежа и улици на територията на община Добричка'
IJte по
1Ш.
1

Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя
Видове строителни работи

1-ви месец

2-ри месец

3-ти месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
т
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

ИШ

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преду започване на строителните дейности
след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtinal3tdobrichka.bg: web site: www.dobrichka.bg
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ДОГОВОР
ж.Ш.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 60 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта
с.Росеново - 2 броя, община Добричка"
Днес 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 60 „Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя"
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 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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

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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 166,67(сто 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 10дневно 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 иа 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 !
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД - гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеиово - 2 броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.ФДянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 2 0 8 3 3 , 3 4 л в без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11 .Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолиица - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4,5 и 11 с.Ф.Дянково - до 6 0 8 3 3 , 3 3 л в без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци -
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрин / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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
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
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
но ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /111-293,Паскалево-Свобода/ - Ломиица - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лсва без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 13? 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лсва без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители иа скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• но ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
» по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208ЗЗлева 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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.
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"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя
КОЛИЧЕСТВЕНА СМ Е Т К А

ш

|по
Видове СМР

единична
цена

мяркги количество

обща - v
( юиноьт \

бр

2.00

1139.35

2278.7

1

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
5,90/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

бр

2.00

527.31

1054.62

2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

Общо:
20%ДДС
| Всичко:

3333.32
666.66
3999.98

» '

Образец 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя
/У частникът 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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 i
во, съгласно договорните условия.
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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
Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
следчподрйбью
запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната ЧехнолоЬ«чно-строителна
програма за изпълнение на обекта
\
ч.

I. Организационен план

•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта-гр.Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „ В р а ч а н ц и " собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 590см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска ~ 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 1 4 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
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Дружествбт0~~раз1юяйга c наТГЙчна техника и работна ръка за формиране на
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.
Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
в
Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик №
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД
(РумянНСарамфилова)
(подпис и печат)
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ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя
№ по
ред
1

Видове строителни работи

1-ви месец

2-ри месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
5,90/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон, тип Б - П ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности/
след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

О й з д л ш Д о ф р и т о а : , . щт
Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obsbtinat&dobrichka.bq; web site: www.dobrichka.bg
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 59 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта
с.П.Минково - 2 броя, 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 59 „Ограничители на скоростта сЛ.Мннково - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2 броя"
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 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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, какго и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец М16 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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 па настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай па 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 166,67(сто 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 10дневно 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
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

може

да

прекрати

договора

без

предизвестие,

когато

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
ликйидация.
V. Н Е У С Т О Й К И
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 нс повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. 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. Н Е П Р Е О Д О Л И М А 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.

a

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 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 д о 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
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
У Л . " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ

)

„ПЪТНО

строителство"АД -

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ

124000579,

представлявано

от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И 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"
ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомннца - до 37988,34лв без ДДС

•
•

по О П 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС

•
•

по О П 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по О П 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС

•
•

по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по О П 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС

•
•

по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС

•

по О П 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС

•
•

по О П 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по О П 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС

•

по ОП 14. Път DOB1104

/ III -

9701 / Победа -

Полк.Минково -

Котленци

-
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанцпП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
• 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
• 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
• по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
•

( )

•
•
•
•
•
•

QJ

по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без Д ДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1Q71 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /111-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС

•

по ОП 25. Път DOB 3111 ЛП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС

•
•

по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС

•

по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,33лев а
без ДДС

•
•
•

по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1 3 , 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без Д ДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП
по ОП
по ОП
по ОП

40.
41.
42.
43.

Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,33лева без Д ДС
Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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•
•
•
•
•
•
•

по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,33лева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по О П 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 26роя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опаиец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,33лев а без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,33лева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
ло ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,33лева 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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

съгласно

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
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП

27.04.2015г.
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"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 26РОЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА С М Е Т К А
№ по
шт

единична
йШЙна

шщш

toiua
CTOMIJOC Г

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
5,60/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

бр

2.00

1139.35

2278.7

бр

2.00

527.31

1054.62

проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
1

уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

2

ограничителите
Общо:
20%ДДС
Всичко:

3333.32
666.66
3999.98

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina(8)dobrichka.bq: web site: www.dobrichka.ba

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" А Д - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от ииж.
( .)

Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 59. Ограничители на скоростта сЛ.Минково - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 отстоанйвам^ всички скрити дефекти и недостатъци,
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

Ул."Независимост" Ш 20, централа: 058/600889; факс: 058/600180;
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с

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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул,"Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

•
•
•
•

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 560см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
•

Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.

Дружест

Тйа техника и работна ръка за формиране на
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допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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
оследователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
следователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
аботи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

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

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» А Д :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТН<

А Д - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя
№ по
Видове строителни работи
1-ви месец
2-ри месец
ред
1
Направа на асфалтобетонен

3-ти месец

ограничител на скоростта с размери
5,60/4.20M, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран пр
след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

,и започване на строителните дейности
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ДОГОВОР
Ж . Ж &

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 58 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта

с.Опанец

- 2 броя, община Добричка"
Днес . . .

.SlP.'f^C:. 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 58 „Ограничители на скоростта с.Опанец - 2 броя, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Опанец - 2 броя"
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 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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 пе приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприега 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 догопор/и чл подтпт.лтюпис, 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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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. С Р О К И М Я С Т О 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 70/седемдесет/
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 иа 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 па
договора без ДДС, а именно 166,67(сто 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 10дневно 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. 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 па 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
еля.
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД -

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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"
ОП 5S. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС н 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по О П 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС
по О П 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по О П 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по О П 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по О П 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по О П 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по О П 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по О П 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци

-
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
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
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векнлски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанцн /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Доичево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,33лева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /111-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо «.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1 , 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по
по
по
по

ОП
ОП
ОП
ОП

40.
41.
42.
43.

Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,33лева без ДДС
Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС

ф

Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtinat&dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba

•
•
•
•
•
•
•

по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дсбрснс - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път D 0 8 3 0 9 7 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолпнца/ D081095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без Д ДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта сЗлатия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърцн - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Мпиково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цеии па отделите видове строителни работи смс съставяли на база ТНС, УСИ,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

')

съгласно

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме д о 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 надп
(името на участшиса)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.
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Участник:
Упълномощена
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"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 26РОЯ
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Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,40/4,20м, с дебелина започваща о т 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

бр

2.00

1139.35

2278.7

бр

2.00

527.31

1054.62

проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
1

уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

2

ограничителите
Общо:
20%ДДС
Всичко:

3333.32
666.66
3999.98

Подпис.
Упълномощена да подпище от името
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич
лова/
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И ДАМИ И ГОСПОДА,
настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
угкрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
*режа и улици на територията на община Добричка"
10

Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 договорните условия.
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e-mail: ob$htina(d)dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.ba

' КЪМ

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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
За изпълнение на поръчката ще използваме:
• Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
• Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост
строителство" АД - гр. Добрич.
/
/
/
/

•
•

на

Пътно

Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
Дружеството разполаггиз^налична техника и работна ръка за формиране на

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
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допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
U . Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за
Изпълнение на строителните работа до завършване в определения срок, както и
зследователностга при извършване на дейностите.

©

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
съ ата
^
Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва се

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» А Д :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)
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ПЪТНО С ГРРИТЕДеТВОГДД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка»
Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 26РОЯ
1-ви месец
Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
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ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 57 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта с.Одърци
- 2 броя, община Добричка"
Днес .. А

, ч
^ )

.

A'P./.'^C., в град Добрич, се сключи настоящия договор между;

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС B G 0 0 0 8 5 2 1 8 8 , БУЛСТАТ 0 0 0 8 5 2 1 8 8 , представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Пътно строителство" АД, ЕИК 1 2 4 0 0 0 5 7 9 , представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5 8 0 8 2 5 8 1 0 8 , Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 57 „Ограничители на скоростта с.Одърци - 2 броя, община Добричка", открита с Решение
№301 /31.03.2015
г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№ 4 7 9 / 2 8 . 0 5 . 2 0 1 5 г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Q

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Ограничители на скоростта с.Одърци - 2 броя"
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 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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/,
ценово предложение образец М16 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/итс 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
BIC
IB AN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 момен т 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 166,67(сто 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 гараициоиния 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 10дневно 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) па 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 С И Л А
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 н
•еля.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Вt
Кмет на Община Доб\ /^чк^

ИЗПЪЛНИТЕ
ВАЛЕ
Изп
К ^ М ^ ч . . .

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласувал ш
инж.Таня/Василева
Директор дирекция YTCOCJ

У

Юрист при община^Добрич

7

Изготвил:
Ели ДаскалЬва
Гл .специалист дирекция УТСОСПООС

НКО

•I
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД ' ^

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ

124000579, представлявано от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

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 улнци на територията на община Добричка"
ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя
/У частникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:

( )

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без Д ДС

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурпво - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтпране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци

-
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Полк.Спещаропо - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / И - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Д о б р и ч к а / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 1 6 + 3 - д о 66666,67лв без ДДС
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
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB 1199 от
км 0+0 до 9+3 - до ЗЗЗЗЗ^Злева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдиици - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1 , 2 и 3 с.Мнладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС

по
по
по
по

ОП
ОП
ОП
ОП

40.
41.
42.
43.

Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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•
•
•
•
•
•
•

по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,33лева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без Д ДС

•

по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС

•

по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 833333лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 26роя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Чериа- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без Д ДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,33лев а без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,33лева 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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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 на^йцс „ПрЬ^лагана цена" на
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

Участник:
да подпише от имета ^ / 1 1 ъ т н а ш ^ Ь т ' е л с т в о " А Д /

О

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2бооя
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ж

N" 111
Видове СМР

мярка

:|динична
к;личог||ш щ цена

Ш>Щ(1

стойност

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с размери
7,20/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - II ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

бр

2.00

1139.35

2278.7

бр

2.00

527.31

1054.62

проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/

1

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите

2
i.i

Общо:
20%ДДС
Всичко:

3333.32
666.66
3999.98

I
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" А Д - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявало от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 нед остатъци,
появили се в гарандисцщия срокна извършенотостроителст^ съгласно д о г о в о р е т е у ЛОВИЯ.

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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологиино-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
О

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на
Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
• Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
• Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.
•
•

(i>)

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 720см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или 10Осм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
•

Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
«пвото разполага с._налична техника и работна ръка за фоЬл

ц)е на
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допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.

o

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следоа'
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
в
Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с нрпис,
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълва се

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» А Д :
(Румяна Карамфилова)
(подпис и пенат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одъоии - 2finn*
№ по
Видове строителни работи
1-ви месец
2-ри месец
ред
1
Направа на асфалтобетонен

3-ти месец

ограничител на скоростта с размери
7,20/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм о т плътен
асфалтобетон, тип Б - П ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

|

йЯШйШвйЯРй!

ш и

проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
строителните дейности

след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:
/Румяна
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'-.. 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 иа Община Добричка", по Обособена позиция 56 „Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2 броя, община Добричка", открита с
Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2 броя"
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 възнаграяздение в размер на 3333,32
(три хиляди триста тридесет н три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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 М16 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
BIC
IB AN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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 70/седемдесет/
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 166,67(сто 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 10дневно писмено предизвестие от изправната д о 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. Н Е У С Т О Й К И
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 Н А 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. Н Е П Р Е О Д О Л И М А 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 нг
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
У Л . " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД J

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ

124000579, представлявано

от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената о т Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
О П 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:

(О)

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по О П 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС

•

по О П 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС

•
•

по О П 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по О П 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС

•
•

по О П 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по О П 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС

•
•

по О П 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по О П 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС

•
•

по О П Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по О П 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС

•
•

по О П 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по О П 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС

•

по О П 14. Път DOB1104

/ III -

9701 / Победа - Полк.Минково -

Котлееци

-
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
•

( )

по О П 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
• по О П 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
• по О П 17. Път DOB 1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимнрово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
• по О П 18. Път DOB1108 / Ш - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
• по ОП 19. Път DOB2HO / UI - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
• но О П 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
• по О П 21. Път D 0 8 3 0 9 3 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
•

•

по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, окльДобрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Доичево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,33лева без ДДС
по О П 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,33лева без ДДС
по О П 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по О П 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС

•

по О П 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС

•
•
•

по О П 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по О П 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по О П 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС

•
•

по О П 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по О П 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 С.Златия - до 10941,67лева без ДДС

•

по О П 33. Асфалтиране улици 1 , 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС

•
•

по О П 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по О П 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС

•
•

по О П 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по О П 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС

•
•

по О П 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по О П 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС

•
•

по О П 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по О П 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,33лева без ДДС

•
•

по О П 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,33лева без ДДС
по О П 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС

•
•
•

kJ
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•
•
•
•
•
•
•

no ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по О П 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,33лева без ДДС
по О П 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Прпморци - до 3750лева без ДДС
по О П 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по О П 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по О П 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без Д ДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по О П 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опаиец - 2брои - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по О П 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по О П 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по О П 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по О П 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализии 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
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

г

)

съгласно

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме д о 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
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя
КОЛИЧЕСТВЕНА С М Е Т К А
•
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Направа на асфалтобетонен
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стойност >

ограничител на скоростта с р-ри
5,40/4,20м и 3,90/4,20 с дебелина
започваща о т 0 см, стигаща 7,5см в
средата и завършваща на Осм. от
плътен асфалтобетон, тип Б - II ра
марка по БДС 4132 съгласно

о

бр

2.00

1139.35

2278.7

бр

2.00

527.31

1054.62

изискванията на проекта и всички
съпътстващи дейности/фрезоване на
съществуващ ограничител, битумен
разлив, полагане на асфалтобетон,
1

уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

2

ограничителите
Общо:
20%ДДС
Всичко:

о

3333.32
666.66
3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпище от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добр|
филова/
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И 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 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 деф
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно дого
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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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологиино-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

•
•
•
•

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
•
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допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост
от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
{.)

О

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

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично заряаннне за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата
Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Попълв

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карам
(подпис и печ'

е за
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ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит • 2броя
№ по
Видове строителни работи
1-ви месец
2-ри месец
ред
1
Направа на асфалто бетонен

3-ти месец

ограничител на скоростта с р-ри
5,40/4,20м и 3,90/4,20 с дебелина
започваща от 0 см, стигаща 7,5см в
средата и завършваща на Осм. от
плътен асфалтобетон, тип Б - П ра
марка по БДС 4132 съгласно
изискванията на проекта и всички
съпътстващи дейности/фрезоване на
съществуващ ограничител, битумен
разлив, полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди-започване на строителните дейности
след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:
/Ру

т
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 55 ОБЕКТ:,, Ограничители на скоростта сЛлатия
- 2 броя, община Добричка"
Днес М : J L M . f r . :. 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва па основание провсдепа 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 55 „Ограничители на скоростта с.Златия - 2 броя, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г. 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 „Ограничители на скоростта с.Златия - 2 броя"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
(j)

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32
(три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три
хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) 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 М16 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
BIC
IBAN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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. С Р О К И М Я С Т О 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 70/седемдесет/
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 Н А 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 ЬССС 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 166,67(сто 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 10дневно 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 гой 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. Н Е У С Т О Й К И
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 Н А Р И С К А
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 кфФЙГРвщштеля.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община До

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласувал^:
и н ж. Таня' Вас и лева
Дирек^£ дирекция УТСОСПОО{

Юрист при община До( (ичка

Изготвил:
Ели Даскалова/
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:,...^.
ВАЛЕШТП* 3EUJEH4EHKO
Изпъл/штеле^дуренщр
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
У Л . " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД -

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ

124000579, представлявано

от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И 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"
О П 55. Ограничители на скоростта с.3латня - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три
лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст)
лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер д о :
•

по Oil 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС

•
•

по О П 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без Д ДС
по О П 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС

•
•

по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по О П 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС

•

по О П 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС

•
•

по О П 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС

•
•

по О П 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по О П 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС

•

по О П 11 .Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 сДончево - до 78333,33лв без ДДС

•
•

по О П 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС

•

по О П 14. Път DQB1104

/ III -

9701 / Победа -

Полк.Минково -

Котлеицн

-

I

J
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по О П 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по О П 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
по О П 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
по О П 18. Път DOB1108 / Ш - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - ЛЮВ2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по О П 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по О П 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по О П 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладииовци-Ловчанци /
D 0 8 1 0 9 5 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по О П 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до ЗЗЗЗЗ^Злева без ДДС
по О П 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по О П 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскал ево-Свобод а/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,33лева без ДДС
по О П 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по О П 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по О П 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по О П 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефаи Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по О П 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без Д ДС
по О П 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по О П 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по О П 32. Асфалтиране улици 13, 7 и 9 с.3латия - до 10941,67лева без ДДС
по О П 33. Асфалтиране улици 1 , 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по О П 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по О П 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по О П 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по О П 37. Асфалтиране улица 1 с.Прнморцн - до 1666,67лева без ДДС
по О П 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без Д ДС
по О П 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС

по
по
по
по

ОП
ОП
ОП
ОП

40.
41.
42.
43.

Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,33лев а без ДДС
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•
•
•
•
•
•
•

(

по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ D081095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
)
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Мннково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители иа скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

#
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Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени иа
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
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

съгласно

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме д о 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
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.

о

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта сЗлатия - 26РОЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА С М Е Т К А
FT ПО

1§ед,

мярка

количество

единична
цена

оЬща _ |
стоиипсг

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
5,10/4,20м, с дебелина започваща от 0
см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. от плътен
асфалтобетон, тип Б - И ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

бр

2.00

1139.35

2278.7

бр

2.00

527.31

1054.62

проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
1

уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

2

ограничителите

I

Общо:
20%ДДС
Всичко:

3333.32
666.66
3999.98
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" АД - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, преде/

•авлявано от инж.

Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

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 55. Ограничители на скоростта с.3латия - 2броя
/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.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 договорните условия.

3. Предлаган подходл1ЯанТям>абота и организация - трябва да съдържа подроб

сание на
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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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-стр^елна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план
За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обекгов офис - Асфалтова база „Врачанци" собс^венос
на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на/ обекта и/останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни т^ >ефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от F ъковЬдителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена фор ла 110 факс, електронна
или обикновенна поща.
При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 510см,
ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.
Дружеството разполага с налична техника и работна ръка з
допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване

миране на
бходимост
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от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бърз( изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазваната на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни/неравнй<Я-и съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-/0 от & юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движени! на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта/на движение и
изискванията към тях
^

J

4. Технологична последователност на строителните процеси - ХряЬва 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.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
в
Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката" на
(името на участника)! Погщ£&д>за
всяка ОП.

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да
името на «Пътно строите.
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ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"
№ по
ред

Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с-Златия - 2броя
Видове строителни работи

1-ви месец

2-ри месец

3-ти месец

Направа на асфалтобетонен
ограничител на скоростта с р-ри
5,10/4,20м, с дебелина започваща о т 0
Vy

см, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм. о т плътен
асфалтобетон, тип Б - П ра марка по

SStjg

БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности/фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стьлбчета за тях и маркировка на
ограничителите
Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран предиЬапочване на строителните дейности
след съгласуване с Възложителя.
—s

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:
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договрр
*Ns«««•»««
ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А ПОРЪЧКА
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 5 4 О Б Е К Т : , , Ограничители на скоростта
с.Божурово - Зброя, 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. „Пътно строителство" АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин
Викторов Зеленченко - ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление, гр.Добрич, ул."Отец Паисий" № 15, 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 54 „Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. па Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015 г, 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 „Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя"
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 4999,98
(четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева без ДДС и
5999,98(пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен
ДДС, съгласно Ценовото предложение иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

„Общинска банка" АД гр.Добрич
BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
SOMBBF SF

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. С Р О К И М Я С Т О 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 70/седемдесет/
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. П Р А В А И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Н А 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 д о 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 250,00(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 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 10дневно 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
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

може

да

прекрати

договора

без

предизвестие,

когато

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. Н Е П Р Е О Д О Л И М А 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 с от страните по договора; откриването на територията, сккрчанн 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.

(0

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 Изправителя;
2. Техническо предложени^да^Й^г^даателя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.
П Е Т К О ПЕТКОВ
ЗАМ.
Кмет на Община Добрцшш^^йоь»^^

О

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:
инж.Таня Василева

Ю р и с т при община Добричк

Изготвил:
Ели Даскалбва
Гл.специалист дирекция У Т С О С П О О С

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ВАЛЕН
M3£L
Изпъл.
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
У Л . " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство"АД -

гр.Добрич,

ЕИК/БУЛСТАТ

124000579, представлявано

от

инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И 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"
О П 54. Ограничители на скоростта с.Божурово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. Ц Е Н А за изпълнение на поръчката, в размер на: 4 999.98 (четири хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и 98ст.) лева без ДДС и 5 999.98.00 (пет хиляди деветстотин деветдесет
и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер д о :
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 сЛомница - до 37988,34лв без ДДС

•
•
•

по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по О П 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по О П 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС

•

по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС

•
•

по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС

•
•

по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 н 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по О П Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС

•

по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2 , 9 и 11 с.Дончево-до 78333,33лв без ДДС

•
•

по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4 , 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС

•

по ОП 14. Път DOB1104

/ III -

9701 / Победа -

Полк.Минково -

Котленци

-
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•
•
•

•

О

•
•
•
•
е
•
•

C.J

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KIM

Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по О П 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
по ОП 17. Път DOB1199 / IU - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без Д ДС
по О П 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3W1 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златии-Самунлово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по О П 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по О П 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,33лева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЛП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по О П 25. Път DOB 3111 ДП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по О П 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333»33лева
без ДДС
по О П 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по О П 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колсво - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по О П 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.3латия - до 10941,67лева без ДДС
по О П 33. Асфалтиране улици 1 , 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,33лев а без ДДС
по О П 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по О П 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по О П 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по О П 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,33лева без ДДС
по О П 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по О П 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово - д о 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДЦС
по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до ЗЗЗЗ^ЗЗлева без ДДС
по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС

• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цепа 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 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%
Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН,
Билдинг мениджър, /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при
формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.
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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 <лИре
(името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

27.04.2015г.
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"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
Обособена позиция

54.

Ограничители на скоростта

С.БОЖУРОВО

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А СМ Е Т К А
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И

ll^Sil

V m m m M
v
Направа на асфалтобетонен

- Зброя

ш ьвк1 '

ограничител на скоростта с размери
6.70/4.20м, с дебелина започваща от
Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм от плътен
асфалтобетон , тип Б - П ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на

бр

3.00

1139.35

3418.05

бр

3.00

527.31

1581.93

проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
1

уплътняване/
Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

2

ограничителите
Общо:
20%ДДС
Всичко:

4999.98
1000.00
5999.98

Подпис:
Упълномощена да подпище от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добри
илова/
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Образец 15
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. " Н Е З А В И С И М О С Т " № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Пътно строителство" А Д - гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор

У В А Ж А Е М И Д А М И И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участис 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"
\ но Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя
\
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
]: квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
Д. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) 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 договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и м у н и з а ц и я - трябва да съдържа подробно описание на
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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

Ние от „Пътно строителство" АД - гр.Добрич,
след подробно запознаване с
документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна
програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

•
•
•
•

За изпълнение на поръчката ще използваме:
Главен офис за обекта - гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15
Обектов офис - Асфалтова база „Врачанци" собственост на „Пътно
строителство" АД - гр. Добрич.
Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите
служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта
чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна
или обикновенна поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно
Строителство" АД - гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници
назначени на трудов договор в „Пътно строителство" АД - гр. Добрич.
Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично
зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см,
а ирина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и
завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.
/
/

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:
• Пътна фреза с ширина 50 или ЮОсм - 1 бр.
• Асфалторазстилач с електронно нивелиращо устройство.
• Компресор - 1 бр.
• Автогудронатор - 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
• Метачна машина с телена четка - 1 бр
• Валяк бандажен вибрационен - 2 бр.
• Валяк пневматичен - 1 бр.
• Водоноска - 1 бр.
• Вибрационна плоча - 1 бр.
• Работници - 14 човека.
• Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали - 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на
допълнител
гьчката, при възникване на необходимост
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от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на
предвидените дейности.
При изпълнението на договора ще се съблюдава спазванета на изискванията
съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:
Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно
изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а" от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за
условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и
изискванията към тях
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.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в
последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:
• Технологично зарязване за ограничаване на размерите
• Почистване и напръскване с битум
• Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
• Уплътняване
• Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка
Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни
работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти,
съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на
същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за
качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.
При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни
условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

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

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :
(Румяна Карамфилова)"
(подпис и печат)
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'ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ:„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка'
uwv.uucna мшиции
№ по
Видове строителни работи
ред
1
Направа на асфалтобетонен

ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя
1-ви месец

2-ри месец

ограничител на скоростта с размери
6.70/4.20м, с дебелина започваща о т

ШМтж

ЩЩ
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3-ти месец

,

Осм, стигаща 7,5см в средата и
завършваща на Осм о т плътен
асфалтобетон , тип Б - П ра марка по
БДС 4132 съгласно изискванията на
проекта и всички съпътстващи
дейности /фрезоване на съществуващ
ограничител, битумен разлив,
полагане на асфалтобетон,
уплътняване/
2

Доставка и монтаж на стандартни
пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр,
стълбчета за тях и маркировка на

ограничителите
Забел зжка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни . ГоаЙШГЦТ Ш<=ffKneятапичипаи

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:
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