
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ №£>/6? -А?  и Oh ( !  ^ * > . 4 3  2016г.

Днес,  2016 , в гр. София, между СО -  район Оборище, БУЛСТАТ
0006963270511, представлявана от Васил Цолов -  кмет, Албена Цанова - началник 
отдел ..Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”, наричана по-долу за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и от друга страна „Радми 90“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 131294622, седалище и адрес на управление: гр. София, 
1404, район „Триадица“, бул. „България“ №49А, вх. Офиси, ет.З, ап.20, тел: 02/ 958 18 
91, факс: 02/ 856 29 23, e-mail: radmi90@gmail.com, представлявано поотделно от 
Димитър Иванов Рътаров и Милтен Димитров Рътаров, в качеството им на управители 
на дружеството, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, всеки от тях по-нататък 
наричан и “Страната”, а заедно -  “Страните”

в изпълнение на решение за класиране № Р05-16-РД-93-1/10.02.2016 г., за 
процедура открита с решение № ПО-9200-112/1/15.10.2015г., уникален номер 01264- 
2015-0003 в регистъра на АОП и при условията на чл. 74, ал.1 и чл.14, ал.З, т.1, от Закона 
за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

ЧАСТ ПЪРВА 
ОБЩ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора
Чл. 1.(1) С настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

приема да извърши, на свой риск, срещу възнаграждението, посочено по-долу, 
строително-монтажни дейности с предмет: “Разширение на сградата на Първа английска 
гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“, УПИ IV, кв. 535, м. Центъра-зона A-Север, бул. 
„Княз Александър Дондуков“ № 60, район „Оборище“СО -  пристройка и надстройка“ -  
етап 1А / корпус 1 /, като страните се споразумяха за следното:

(2) Дейностите по ал. 1 в настоящия договор, в своята съвкупност се наричат 
„Работите” или „Предмета на договора”, така. както тези Работи са описани в и съгласно 
условията на документацията за участие в процедурата, включително, но не само 
техническата спецификация и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и така, както е посочено в 
договора, и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Изчерпателното изброяване на обхвата на Работите се съдържа в техническите 
спецификации и инвестиционния проект , както и в действащото законодателство.

и допълван, освен когато в резултат на
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2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора

3. намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности 
от предмета на договора.

4. увеличение в цената поради приемането на нормативен акт, като в този случай 
цената се увеличава до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от 
него.

Срок за изпълнение на договора
Чл.З. (1) Договорът влиза в сила след финансиране от Столична община, 

превеждане на средства по сметка на СО-район „Оборище“ и превеждане на аванс от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Срокът за изпълнение на Работите по договора и подписване на протокол образец 
15 за обекта, е 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни, считано от датата на 
подписване на акт образец 2 /Наредба 3 на МРРБ/.

(2) Срокът на действие на договора е до изтичане на гаранционните срокове за 
изпълнените СМР, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и действащото 
законодателство.

(3) Срокът по ал. 1 може да се удължава единствено когато в резултат на 
непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства е невъзможно изпълнението в 
посочения в ал. 1 срок.

(4). В срока по ал. 1 е включен срок за извършване на всички СМР, съгласно 
техническите спецификации и одобрените инвестиционни проекти на обекта, както и 
подписване на протокол обр. 15, по реда на действащото законодателство.

Договорена цена и начин на плащане
Чл.4.(1) Договорената цена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в 

размер на 1 498 942,42 лева (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди 
деветстотин четиридесет и два лева и четиридесет и две стотинки), без включен ДДС или 
1 798 730,90 лева (един милион седемстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин и 
тридесет лева и деветдесет стотинки), с включен ДДС.

(2) Всички плащания по договора се извършват в лева.
(3) Плащанията по договора ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, 

посочени в Договора, както следва:
1. Аванс, в размер на 15% (петнадесет процента) от договорната цена, в размер на 

224 841, 36 лева (двеста двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 
тридесет и шест стотинки) без включен ДДС или 269 809,63 лева (двеста шестдесет и 
девет хиляди осемстотин и девет лева и шестдесет и три стотинки) с включен ДДС.

Авансът се превежда от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банкова сметка, посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ^дорф ора^срещ у представена фактура в оригинал.
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изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор етапи, актове и протоколи по 
Наредба №3 на МРРБ от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и одобрени от лицето от страна на Възложителя, изпълняващо 
инвеститорски контрол, приемо-предавателен протокол (образец 19) и сметка 22, 
подписани между ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ, оригинал на фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за одобряване на приемо-предавателния протокол (образец 19) 
и сметка 22, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 7 календарни дни. При забележки от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да ги отстрани. Приемо-предавателният 
протокол (образец 19) и сметка 22, се изготвят до 15 число на следващия месец. От 
всички направени плащания, пропорционално се приспада преведеният аванс. 
Стойността на аванса и междинните плащания не може да надвишава 95% от стойността 
на договора.

3. Окончателно плащане ще се извърши след подписване на удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 3 /три/ месеца от датата на подписване на 
акт обр. №15.

4. Междинните плащания се извършват на база реално извършени СМР, по 
единични цени от количествено-стойностната сметка.

5. Всички плащания свързани с изпълнението на поръчката се извършват в 
сроковете, предвидени в чл.ЗОЗа от Търговския закон.

Чл.5. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено- 
стойностните сметки в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна.

Възникналите непредвидени видове СМР, извън предложението ще се извършват 
след писмено одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след съставянето на констативен протокол, подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и инвеститорски контрол. Тези видове СМР ще се 
заплащат в рамките на 10-те процента непредвидени СМР, включени в цената на 
договора по утвърдени анализни цени, които ще се формират при следните елементи на 
ценообразуване:

1. цена на труд, формирана от норма време, съгласно СЕК /актуализирано издание 
201 Зг./, ТНС, УНС и фирмена норма време, умножена по осреднената цена на труд - 7,80 
лева/час.

2.допълнителни разходи върху цената на труда - 40%.
3.доставно-складови разходи върху разходите за материали - 1%;
4.печалба - 1 %.
Цената на материалите се доказва с представяне на фактура, съгласувана с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не може да бъде по-висока от тази на производител или оторизиран 
представител.

Чл.6.(1) Разплащането на изпълнени Работи ще се извършва в лева по банков път 
по следната банкова сметка:

)380 19; BIC: BIC код на банката TTBBBG22
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изпълнението им.

ЧАСТ ВТОРА 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Определения
Чл.7. За целите на договора използваните термини и съкращения имат следното

1. „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е СО-район „Оборище”;
2. „Действащо законодателство” са Конституцията на Република България, 

международните договори, по които Република България е страна, законите и 
подзаконовите нормативни актове, в т.ч. европейските такива, в сила към датата на 
изпълнение на Работите по този договор, с техните съответни изменения и допълнения, 
както и за целите на договора -  всички задължителни правила, норми и нормативи в 
строителството, приложимите мерки, уведомления, циркулярни писма, нареждания, 
заповеди или указания, издадени от съответните органи, и всички други, приложими за 
страните по договора задължителни изисквания на съответните органи:

3. „Ден” е календарен ден;
4. „Договор” е настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Разширение на сградата на Първа английска гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“, УПИ 
IV, кв. 535, м. Центъра-зона A-Север, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60, район 
„Оборище“СО -  пристройка и надстройка“ -  етап 1А / корпус 1 /, сключен в резултат на 
проведената процедура;

5. „Договорена цена” е общата цена за изпълнение на всички дейности, така както 
е предложена в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с документацията за 
участие в откритата процедура;

6. „Допълнителни работи” са работите, които са необходими за завършването на 
Работите и отстраняването на евентуални недостатъци, и са възложени и одобрени при 
условията и по реда на договора. За извършване на допълнителни работи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира допълнително заплащане;

7. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, възникнали след сключването 
на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени 
и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

8. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което препятства или

или каквото и да е друго събитие, което не може да

значение:
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9. „Проект/а” е инвестиционният проект, във фаза „Работен/технически проект” -  
неразделна част от договора.

10. „Работи” са всички дейности, включени в предмета на договора, както и 
допълнителните работи;

11. “Системно неизпълнение” е допуснатото повече от три пъти неизпълнение на 
едно и също задължение по договора, в рамките на 2 месеца.

12. „Непредвидени работи” са работите, които не са предвидени в количествената 
сметка и проектната документация на настоящата обществена поръчка.
Тълкуване на разпоредби на договора

Чл.8.(1) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, 
като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на 
други разпоредби или на договора като цяло.

(3) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид 
при неговото тълкуване.

Приложимо право
Чл.9. Договорът се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското 

законодателство.

Документи и приоритет
Чл. 10.(1) Следните документи поясняват и допълват договора:
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. ценова и техническа оферта;
2. Инвестиционен проект във фаза „Работен/технически проект/”.
3. Технически спецификации;
4. Гаранция за изпълнение на договора;
5. Линеен график за изпълнение на Работите.
(2) Всички документи имат еднаква задължителна сила за Страните.

Поверителност на договора
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива договора или 

подробности от него по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Спазване на действащото законодателство
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва действащото законодателство 

във връзка с изпълнението на Работите и отстраняването на всички недостатъци по тях. 
Проверки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта.

Чл.13. Цялата документация е на разположение за проверка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и консултанта, както и от одитиращи органи, във всеки един момент.

Проверки на място
Чл. 14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за

АЛБЕНА ЦАНОВА
Началник отдел ФСДЧРс . - /
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щ йочително при извършването на проверки на мя
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури един или няколко служители с 
подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които 
да присъстват при извършването на проверките на място и да оказват съдействие на 
проверяващите лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при проверките на място:
1. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга 

документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до договора, в т.ч. документи 
относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, 
длъжностни характеристики и др.;

2. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до обекта;
3. да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на 

измервания и набирането на снимков материал.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 

съдържащи се в докладите за проверки на място.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща за своя сметка всички разходи и 

консумативи за обекта, свързани с изпълнението на строителството /в т.ч. вода, ток , 
тротоарно право, спиране на движението, охрана, глоби и др./.

Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. във всеки момент от изпълнението на Работите да извършва проверка и контрол 

относно качеството и стадия на изпълнение на договора, без с това да пречи на дейността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да задържи суми за заплащане за некачествено изпълнени Работи, до 
отстраняване на дефектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и по реда на договора.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури пълен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка за 

изпълнение на СМР;
2. да заплаща извършените видове Работи при условията и по реда, посочени в 

договора;
3. да упълномощи свой представител да го представлява по време на изпълнение 

на Работите и да извършва контрол;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 15-дневен срок след установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени допълнителни 

работи, които не са съгласувани предварително с него и консултанта, така както е 
посочено в договора.

Чл. 18.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за спиране на строителните 
работи от Дирекцията за национален строителен контрол или други контролни органи. 
В такива случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отложи плащанията за Работите, 
предмет на възражения от контролните органи, дори в случаите, когато те са актувани.
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Page 6 o f 15



Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за охраната на имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито за материални щети и технически повреди по него.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. злополука и/или смърт на физическо лице;
2. щета или вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 

предмета на договора по време на действието му.

Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получава плащания за извършените качествено Работи при условията и по 

реда на договора;
2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оправдано и възможно съдействие в периода на 

изпълнение на договора.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши качествено и в срок Работите в пълния им обем, с необходимата 

грижа и да отстранява всякакви недостатъци в тях, съгласно действащото 
законодателство и договора, включително документацията за участие в процедурата и 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да не възлага Работи по договора на трети лица и страни, освен включените в 
офертата подизпълнители;

3. да отстранява за своя сметка всички констатирани от консултанта, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите упълномощени съгласно действащото законодателство 
органи, дефекти, некачествени Работи и/или неизправности;

4. да осигурява своевременно необходимото оборудване за извършване на всички 
СМР. съгласно офертата;

5. да съставя, съгласно действащото законодателство и да представя за проверка 
и подпис на Консултанта и представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съхранява на обекта 
всички необходими документи, свързани с изпълнението на видовете работи за обекта;

6. да предоставя неограничен достъп до обекта и възможност за извършване на 
контрол, инспекции и ревизии на консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на други 
контролни и одитиращи органи, съобразно техните правомощия в съответствие с 
действащото законодателство;

7. да организира ежемесечни срещи с консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обсъждане и разглеждане на напредъка в изпълнението на договора и решаване на 
възникнали проблеми, ако има такива, като осигурява присъствието на ключовите си 
експерти на тези срещи;

8. да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта за възникнали 
проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното 
разрешаване;

9. да осигури охраца на обекта и собствеността си, както и на собствеността на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в р а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ о и т е л н а т а  площадка.

10. да изготвиш  л и а л ^ ^ ф р -а ц и я  за въвеждане на обекта в експлоатация;

ВАСИЛ ЦОЛОВ(| ( ) j ДИМИТЪР РЪТАРО
Кмет на С()-райо\ „ у /  управител на „ Радми 90 “ ООД

АЛБЕНА ЦАНОВА
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11. да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите 
на строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само 
определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда 
съгласно действащото законодателство; дейностите по събиране, съхраняване, 
транспортиране и подготовка за оползотворяване на строителните отпадъци се извършва 
при реда и условията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали и всички разходи по тези дейности са изцяло за 
сметка на изпълнителя.

12. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките 
на място;

13. да изпълнява всички задължения, посочени на друго място в договора и 
приложенията към него, а не само в техническите спецификации и офертата;

14. да изпълнява всички други задължения, произтичащи от действащото 
законодателство, независимо дали са посочени изрично в договора и приложенията към 
него;

15. да осигури канцелария с нормални условия за работа на служителите на 
авторския надзор, инвеститорския надзор и строителния надзор.

Персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява предмета на договора с 

ключовите експерти и другите специалисти, в областите, покриващи предмета на 
договора, предложени в офертата.

Чл.24. (1) За работата, действията и бездействията на персонала на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на Работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 
като за своя работа, действия и бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред 
трети лица.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да допуска оттеглянето или 
замяната на ключови експерти и на другите специалисти, посочени в офертата.

(3) Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни 
причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на 
поръчката.

(4) В случая по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов 
ключов експерт с равностоен опит, умения и квалификация като оттеглилия се ключов 
експерт. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен експерт, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на негово място друга кандидатура.

(5) Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти 
е допустимо само със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на 
допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за 
искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената 
цена.

(7) По време на изпълнение на договора и с писмено искане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
член на персонала работи неефективно

управител на „ Радми 90 “ ООД
ДИМИТЪР РЪТАРСН
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(8) При възникнали допълнителни разходи от подмяната на член на персонала, 
разходите и отговорността се понасят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Безопасност и здраве при работа
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на всички видове 

Работи и дейности на обекта, както за своите работници и оборудване, така и за 
представителите на консултанта, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инцидентно пребиваващи на 
територията на обекта.

Разходи във връзка с изпълнението на Договора
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема разходите по наредените от консултанта и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тестове за контрол на качеството на материалите и Работите на обекта, 
както и за тестове, извършени съгласно плана за контрол на качеството или по други 
причини. Разходите по контрола на качеството и всички необходими тестове и проби са 
част от договорната цена и не могат да бъдат основание за искане на допълнително 
заплащане или ограничения на консултанта при изпълнение на контролните му функции.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи във връзка с изпълнението на 
договора, възникнали в резултат на грешки при изготвянето на офертата.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Работите в съответствие с договора и 
отстранява всички недостатъци по тях, в рамките на договорената цена.

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички допълнителни такси (ако 
има такива), които се изискват съгласно действащото законодателство и договора, а 
договорната цена няма да бъде коригирана с оглед на такива разходи.

Предаване и приемане на Работите
Чл. 30. При предаването на различните видове Работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да представя съпровождаща документация, съдържаща одобрение от 
консултанта, сертификати на доставките, включващи свидетелство за произход, 
протоколи и актове съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г., изм., бр. 37 от 2004г., 
изм. и доп., бр. 29 от 2006г.), екзекутиви и всякаква друга документация, изисквана 
съгласно действащото законодателство и договора.

Чл.31.(1) За одобрените изпълнени Работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с копие от необходимите документи за извършване на 
междинно плащане.

(2) Срокът за плащане е в предвидения срок по чл.ЗОЗа от Търговския закон и след 
представяне на необходимите документи и фактурата по ал.1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурите, издадени във 
връзка с договора, наименованието на настоящата обществена поръчка, както и номера 
и датата на настоящия договор.

Фактура
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Задържане на междинно плащане
Чл.32.(1) Инвеститорския контрол може да задържи издаването на целия или на 

част от протокола за междинно плащане до степен, достатъчна, за да предпази 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от загуби, и за времето, необходимо за отстраняване на причината за 
задържане, в някой от следните случаи:

1. дефектна работа, която не е поправена по начин, който да удовлетворява 
консултанта;

2. има рекламация по отношение на предишна приета работа;
3. неокомплектоване на документацията;
4. значително отклонение (изоставане) от графиците за физическо изпълнение на 

обекта.
(2) За изпълнение на правомощието по ал.1, е необходимо да се проведе 

кореспонденция с установяване на периодите на задържане и техните основания между 
заинтересованите участници, включително и с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Окончателно плащане
Чл.ЗЗ. (1) Окончателното плащане се извършва в определения срок по чл.ЗОЗа от 

Търговския закон, съгласно чл.4 ал.З, т.З от настоящия договор.

Гаранционни срокове
Чл.34.(1) Еаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в офертата -  10 

години (десет години), и не могат да бъдат по кратки от сроковете съгласно Глава 
четвърта от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и текат от датата на въвеждане в експлоатация 
на обекта.

(2) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок се отстраняват от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(3) За дефектите, появили се през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от пет работни дни след писменото 
уведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по 
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите в съгласувания 
минимален технологично необходим срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани, 
като направените разходи ще му бъдат възстановени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след 
представяне на следните документи: приемо-предавателен Протокол (образец 19) и 
сметка 22, подписани между изпълнителя, отстранил дефектите и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
оригинал на фактура от страна на изпълнителя, отстранил дефектите.

Договорни разноски
Чл.35. Всички разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с

Началник отдел Ф С ..
АЛБЕНА ЦАНОВ;
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ВАСИЛ ЦОЛОВ
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Предварителна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.36. С подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е получил 

цялата нужна информация във връзка с рисковете, непредвидените обстоятелства и 
всички други условия, които могат да окажат влияние при изпълнението на Работите.

Гаранции
Чл.37.(1) За изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

представил гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от цената на обекта на 
стойност 44 968,27 лева (четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и осем 
лева и двадесет и седем стотинки), под формата на банкова гаранция или парична сума.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 20 (двадесет) дни след 
извършване на окончателно плащане.

(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за 
изпълнение на договора -  ири учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, 
необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори 
и без да е налице изрично писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа за удължаване на срока на валидност 
на банковата гаранция -  при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в 
срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето 
на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
спре изпълнението на договора до представянето на документ за валидна банкова 
гаранция. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава, съгласно разпоредбите на договора.

Чл.38.(1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
усвоява част или цялата гаранция за изпълнение на договора в случай на неизпълнение, 
но не само на възникнала отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за заплащане на 
неустойки и обезщетения, определени в договора.

(2) Преди да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение на договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочвайки характера на 
неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояването на гаранцията.

Застраховки
Чл.39.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа застраховка по чл. 171 от Закона за 

устройство на територията, за обекти втора категория, за целия срок на изпълнение на 
договора и представя заверени копия от застрахователните документи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (

(2) И З П Ъ Л Н И # , 
прекъсване, за срока на д 
полица за удължаван 
издаването й.

ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на СО-район

1ЯТ е длъжен да поддържа валидността на застраховката без 
гйствие на договора, като представя копие от застрахователната 

^ н а  валидност на застраховката в 10-дневен срок от

j ДИМИТЪР РЪТАР(^В '
управител на „ Радми 90 “ ООД

АЛБЕНА ЦАНОВА
Началник отдел ФСДЧР
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(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре всички 
плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до представяне на валидно доказателство, 
че застраховката е сключена.

Чл.40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поддържа за срока на договора, застраховка 
„Трудова злополука” на своя персонал.

Месечни доклади за хода на Работите. Заповедна книга
Чл.41.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на консултанта и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни доклади за хода на Работите, в 4 (четири) екземпляра, от които 
два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за консултанта и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 
писмени подробности и информация, каквито могат да бъдат поискани от консултанта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултанта 
допълнителна информация за хода на Работите, в обем по негова преценка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа съвестно заповедната книга, като системно 
отразява всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на Работите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага 
съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно отразяват всички сделки 
по или във връзка с договора.

Съхранение и предаване на чертежите и документите
Чл.42.(1) Копие от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя на консултанта. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва или предоставя на трети лица чертежите и 
другите документи, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или консултанта без тяхното 
изрично писмено съгласие.

(2) При извършване на окончателно плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички чертежи и документи, предоставени му съгласно договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за съхранение на 
документацията във връзка с договора, определени съгласно ЗОП. обявлението за 
поръчката, документацията за участие, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Чл.43.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено съобщение до консултанта, с копие 
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всякаква допълнителна документация, която може да бъде 
необходима за изпълнението на Работите, във връзка с договора.

(2) Писменото съобщение по ал.1 се изпраща 7 (седем) дни преди деня, за който 
съответната документация ще бъде необходима, като се посочва причината за това и 
датата, на която допълнителните документи или други инструкции трябва да бъдат 
предадени, за да се избегне забавянето на Работите.

(3) Всички документи по договора се предават с приемо-предавателен протокол, 
подписан от двете Страни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи изисканата документация,
единствено при услов

ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на СО-район\ Qj

АЛБЕНА ЦАНОВА ^
Началник отдел ФСДЧР

се намира при него.

ТЛ
ДИМИТЪР Р Ъ Т А Р »
управител на „Радми 90“ ООД
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Спиране на договора
Чл.44. (1) Всяка от Страните може да поиска временно спиране на договора, по 

причини, за които никоя от страните не отговаря и които възпрепятстват продължаването 
на изпълнението на договорните задължения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или инвеститорския контрол имат право да изискват 
допълнителни доказателства за необходимостта от спиране на договора, като решението 
се взима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след преценка на всички факти и обстоятелства, 
обуславящи необходимостта.

(3) Спирането се извършва с подписване на протокол обр. 10 (съгласно Наредба 
№3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. 
ДВ, бр. 72 от 2003г.; изм., бр. 37 от 2004г.; изм. и доп., бр. 29 от 2006г.), по реда на 
действащото законодателство.

(4) В случай че е извършено спиране на договора, страните преустановяват 
изпълнението на задълженията си, считано от датата на подписване на протокол обр. 10, 
до подписване на протокол обр. 11 (съгласно Наредба №3 от 31,07.2003г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството).

Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всяка повреда, всеки дефект 
или всяка загуба в Работите или материалите, възникнали по време на спирането на 
договора, по реда предвиден в договора за отстраняване на дефекти и/или неизправности.

Чл.46. За периода на спиране по реда на настоящия раздел, всички срокове по 
договора спират да текат и същото не се счита за удължаване на срока на договора.

Отговорност и неустойки
Чл.47.(1) При забавено изпълнение на което и да е срочно задължение по 

договора, в т.ч. в гаранционните срокове, неизправната страна дължи неустойка в размер 
на 0,5% (нула цяло и пет процента) от договорната цена за всеки ден забава, до деня на 
изпълнението включително, но не повече от 10% (десет процента) от цената на обекта.

(2) При надхвърляне на сумата по ал. 1 от 10% (десет процента) от договорната 
цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да пристъпи към усвояване 
на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.48. (1) В случай на пълно неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за издаване на протокол обр. 15 за обекта, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 
в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора, като окончателното 
плащане не се дължи.

(2) В случаите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да 
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.49. В случай на наложени санкции от компетентните органи във връзка с 
договора, същите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл.51. В случай на частично или пълно неизпълнение на задължение по договора 
(СМР), за което е налице паричен еквивалент, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% (десет процента) от стойността на неизпълненото.

Чл.52. В случай на неизпълнение или частично, или некачествено изпълнение на 
което и да е друго задължение по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в размер 
на 0,1% от договорената цена.

Чл.53. За неустойките по настоящия раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да 
доказва, че е претърпял вреди. Дължимата сума на неустойките ще се извади от 
евентуалните дължими суми или тези, които могат да станат дължими на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според договора и/или тези неустойки ще се 
съберат от задържаните суми и/или гаранциите, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
според преценката на и в зависимост от това, какво е необходимо за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Непреодолима сила
Чл.54.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила.
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна 
за настъпването, съответно -  за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които 
е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата 
сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила 
задължението си по ал. 2.

Прекратяване и разваляне на договора
Чл.55. Освен в случаите, предвидени на съответното място в този договор, 

договорът се прекратява и:
1. с изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. ако в срок от 24 месеца от подписване на договора не бъде осигурено 

финансиране от бюджета на Столична община за извършване плащанията по договора, 
договорът се прекратява с подписване на протокол между страните и не се дължи 
неустойка или друго обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.56. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, със 7-дневно 
писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 
(двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

3. поекъсне оабота без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) дни и
не я продължи, в рамките на пет дни, считанп пт пятятя

ДИМИТЪР РЪТАР
управител на „ Радми 90“ ООД90“ ООД  /
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4. системно не изпълнява свое задължение по договора;
5. не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да упражнява правата си или препятства 

контрола от страна на консултанта и/или одитиращи органи;
6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на 

строителния контрол и на финансовите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или 

некачествено изпълнение на строежа;
9. не представя информация и данни при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е 

застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на 
територията;

10. е променил състава си, посочен в офертата, за изпълнението на Работите и това 
не е одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11. в случаите по чл. 50-53.
Чл.57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, със 7-дневно 

писмено предизвестие, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията 
си но договора.

Неуредени въпроси
Чл.58. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото 

законодателство в Република България.

Съобщения
Чл.59. Всички съобщения във връзка с договора са валидни, ако са направени в 

писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на 
съответните адреси (в т.ч. факс), посочени в договора. Ако някоя от страните промени 
адреса си (в т.ч. факс), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Договорът се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1/ Техническа спецификация - проектна документация по всички части и 

количествени сметки (Приложение №1)
2/ Техническа оферта, количествено-стойностни сметки, график за изпълнение на 

обекта (Приложение №2)
3/ Ценова оферта (Приложение №3).
4/ Други (Приложение №4 -  банкова гаранция за изпълнение на договора съгласно 

образец №13 от документацията за участие в поръчката).
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