РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА– НИКОПОЛ
5940 гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5; факс 06541/27- 64; тел. 21 - 90

ДОГОВОР
№ ………/…………2015 Г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”
ОТ ЗОП ЧРЕЗ „ПУБЛИЧНА ПОКАНА” С ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на
територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община
Никопол за 2015 г”.
Днес, …………… 2015 год., в гр. Никопол, между:
1. ОБЩИНА НИКОПОЛ, със седалище и адрес на управление в гр. Никопол-5940, ул.
„Александър Стамболийски” №5, ЕИК: 000413885, Инд.№ по ЗДДС: BG000413885,
представлявана от Емил Бебенов - кмет на общината, и Елия Ангелова – гл.
счетоводител на общината, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. ……………….със седалище и адрес на управление гр. ……………, ул. „………….” №
……. ,рег. по ф.д. № …../………. при Окръжен съд - ……., с ЕИК по БУЛСТАТ …………
представлявано от ……………. - ………., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ1,
На основание чл.41, във връзка с чл. 742 от Закона за обществените поръчки и въз
основа на публикувана ПК в регистъра на АОП под № ID ………….. от ………..2015 г. за
откриване на процедурата и Решение № ……от ………….2015 г.на Кмета на Община
Никопол за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу
заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни Избор на
изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на
Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”.
ІІ.
СРОК
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
СМР
–
…………………
/…………………календарни дни/ /или месеци, като договора влиза в сила от момента на
откриване на строителната полощадка, за което се изготвя протокол.
ІII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:
1. Общата стойност на СМР за обектите е в размер на ……….. лв. (…………), без
ДДС, съответно с ДДС ………. (…………..) лева, както следва:
№ по
ред

Наименование на обекта
Ремонт на ул.”Хр.Ботев”, ул.”Чавова” и ул.”№ 1” в с.Асеново

период

сума без
ДДС

сума с
ДДС

2015-2015

1
2 Ремонт на тротоарна настилка- с.Жернов
Ремонт на ул.”Ив.Вазов”, ул.”Дунав” и ул.”Янтра” –с.Жернов
3
Ремонт на ул.”Дим.Стойков” и ул.”Хаджи Димитър” – с.Черковица
4
5 Укрепване на скат по ул.”Г.С.Раковски” – с.Лозица
6 Ремонт на ул.”Витоша” и ул.”Евлоги Ангелов” – с.Драгаш войвода
7 Път за гробищен парк – с.Любеново

2015-2015

8 Ремонт на ул.”П.Волов” и ул.”Г.Кирков” – с.Санадиново

2015-2015

2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015

1

Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с
документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.
2
При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.

1

9 Ремонт на тротоарна настилка на ул.”Г.Димитров” – с.Муселиево
10 Ремонт на ул.”Ю.Гагарин” с. Бацова махала

2015-2015

Ремонт на улици”Е.Ангелов”, ”Б.Стефанов”,”Л.Мойсеев” и ”Ю.Гагарин”11 с.Новачене
Рехабилитация на отводнителни канавки -с.Новечене
12
Ремонт на тротоарна настилка пред адм.сграда на кметство с.Новачене
13
Ремонт на чешма за водопой-с.Дебово
14
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Крепостна” към
15 ул.”Странджа” в гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Елия” (каменен мост) до
ул.”Ген.Криденер” в гр.Никопол
16
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от Банка ДСК към
17 ул.”Ген.Криденер” в гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно между ул.”В.Левски” и ул.”Крепостна” в
18 гр.Никопол
19 Ремонт стъпала Блок „Никопол” към вх.”В” и ул.”Смолянови” в гр.Никопол
Всичко:

2015-2015

2015-2015

2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015

2. Разплащането на посочените в количествено-стойностни сметки СМР, ще се извърши в
срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура за действително
извършените и приетите от инвеститорски контрол с протокол обр.19 извършени СМР в
зависимост от периода на плащания заложени в бюджета на общината и/или посочен в
техническата спецификация .
3. Възложителя изплаща на Изпълнителя аванс в размер до 50 /Петдесет/ процента от
цената на договора за обектите в зависимост от периода на изплащане на средствата след
представяне на фактура от страна на изпълнителя. Окончателното плащане се извършва с
приспадане на аванса.
4 .Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена от
Изпълнителя банкова сметка както следва:
Банкови реквизити:…………;BIC:………;IBAN:…………………..
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да
извършва проверка относно качеството на изпълнението на СМР, без това да пречи на
оперативната самостоятелност на Изпълнителя.
2. Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да предоставя
допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на
изпълнение на СМР.
3. Възложителят е длъжен да определи свой представител за приемане на обекта.
4. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му СМР в съответствие с
Българския държавен стандарт и да спазва всички действащи законови изисквания,
включително относно опазването на околната среда.
5. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява:
5.1. Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и на Наредба
№ 2 от 22.05.2005 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за безопасни условия на
труд при извършване на СМР.
6. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му СМР в сроковете,
посочени в настоящия договор, да влага качествени материали, да спазва всички
действащи законови изисквания, включително относно опазването на околната среда.
Некачествено извършените СМР и некачествените материали и изделия ще се коригират и
заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не помалки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на
приемане на обекта с протокол подписан от упълномощени представители на страните по
настоящия договор.
7. Изпълнителят е длъжен при нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в
рамките на изпълнението на настоящия договор.
8. Изпълнителят е длъжен да възстанови нарушените при строителството настилки по
детайли на Община Никопол.
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9. Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната
техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за
своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
10. Страните по настоящия договор се задължават да съставят и подпиват протокол за
действително извършените СМР, по предмета на настоящия договор, като цените на
отделните видове работи са съобразени с офертната цена на Изпълнителя.
11. Изпълнителят е длъжен да охранява обекта за своя сметка до предаването му на
Възложителя.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ.
1. Гаранционните срокове за извършените СМР са съгласно ЗУТ и Наредба № 2/31.07.2003
г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срокът за отстраняване на скритите дефекти, които не могат да бъдат открити от
Възложителя при обикновен преглед, респ., които са проявяват по-късно при
експлоатацията му, по време на гаранционния период е 10 (десет) работни дни, считано от
датата на констатиране на дефекта от представители на страните по настоящия договор.
2. Срокът за отстраняване на некачествено изпълнените работи е 10 (десет) работни дни,
считано от датата на констатиране на некачествената работа от представители на страните
по настоящия договор.
3. Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти и некачествено изпълнени СМР са
за сметка на Изпълнителя
VІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СМР.
1. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, се осъществява от
представители на Възложителя.
2. СМР извършени по обекта, предмет на настоящия договор се приемат с подписани
протоколи, необходимите актове, съставени от представители на Възложителя и
Изпълнителя. В случай, че от страна на Община Никопол бъдат констатирани
недостатъци, обектът се приема за незавършен и извършените СМР до момента не се
заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя,
в определения за това срок.
3. СМР ще се приемат и доказват с протокол за действително извършена работа, подписан
от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и изпълнителя.
4. В случай, че от представителите на Възложителя, бъдат констатирани недостатъци,
възложените видове строително-монтажни работи не се приемат и не се заплащат, до
отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя, в определения от Възложителя за това
срок.
5. Допълнително възникналите СМР ще се приемат с подписан протокол от лицата,
посочени в т. 3, раздел VІ от настоящия договор, на база приетите от Възложителя
показатели за ценообразуване, анализи и норма време по УСН и ТНС.
VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА.
1. При закъснение в сроковете за изпълнение ва договорираните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02% от цената на неизпълнението за
всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от цената на договора.
2. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на
Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.
3. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на
задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора
без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта и се освобождава до 30 дни след
приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване на Протокол
за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) Образец 16
към чл.7, т. 16 съгласно Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
3.1.Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат
на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на
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некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2.В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на
договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с извършване и предаване на договорените работи;
1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
1.3. едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя по раздел V от настоящия договор.
2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже
от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи,
приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
3. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 10 (десет) дни или не
извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество,
Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да
претендира обезщетение.
4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. Възложителят има право да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, и в
случай, че изпълнителят- обединение извърши промяна в състава си по време на
изпълнение на договора.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на
настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и
съдебни спорове и претенции да се предявяват пред БРС или БОС, съобразно правилата на
родовата подсъдност.
Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената
процедура.
Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
За Възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ – гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски” № 5;
За Изпълнителя: …………….., гр. …………… със седалище и адрес на управление на
дейността гр. ……………., ул. “…………..” № ………….
Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
Неразделна част от договора са: Ценовата оферта и КСС.
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Настоящия Договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за
Изпълнителя и два за Възложителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ОБЩИНА НИКОПОЛ
КМЕТ:_________________
УПРАВИТЕЛ:______________
/ Емил Бебенов /
/
/
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………
/Елия Иванова/
СЪГЛАСУВАЛИ:
1. ЮРИСТ: ……………………
/Румен Джантов/
2. ЗАМ. КМЕТ: ………………….........
/Ахмед Ахмедов/
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