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Д О Г О В О Р

*&9оУЗ-АГ50,-5Ъ1^М. M/Q,
„мм
Днес,______ 2019 г., в гр. София, между:

1. РАЙОН „ОБОРИЩЕ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, бул. 
„Мадрид” № 1, с БУЛСТАТ 0006963270511, представляван от Васил Цолов -  кмет на 
района, наричан, за краткост в този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от 
друга странаи

2. БКС - КРЕМИКОВЦИ - 98“ ООД, ЕИК 121803124, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“, представлявано от Венера 
Георгиева Константинова в качеството й на управител на дружеството, тел. 02/ 994 52 
76, факс: 02/ 994 54 95, email: bksitex@abv.bg, номер на банкова сметка: BG63 СЕСВ 
979010D7 8160 00, банков код: CECBBGSF, обслужваща банка: „Централна 
кооперативна банка“, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
gggS B  РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

въз основа на Протокол № 2 от 20.08.2019г. от работата на комисията, утвърден от Кмета 
на район „Оборище“ и на основание 194, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), се 
сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез 
„Събиране на оферти с обява” по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП, по реда на Глава „Двадесет и 
шеста” от Част „Пета” - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност” 
(чл. 186 -чл. 194 от ЗОП), и уникален номер 9091312 в регистъра на АОП,

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
след изрично възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и съгласно предварително 
одобрени единични цени, описани в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строително- 
монтажни работи за „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на 
територията на район "Оборище" -  СО

(2) Настоящият договор се сключва със срок от датата на подписването му 
до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя и/или до провеждане на конкурс 
и сключване на договор за изпълнение на дейностите от страна на Столична община, 
което от условията настъпи първо.

II. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Чл.2 (1) Прогнозната стойност на възлаганите при възникване на конкретна 

необходимост дейности не може да надвишава сумата от 40 293. 50 лв. (четиридесет 
хиляди двеста деветдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС или 48 352. 20 лв.
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(четиридесет и осем хиляди триста петдесет и два лева и двадесет стотинки) с ДДС, с 
включени 10 % непредвидени работи.

(2) Стойността на възложените видове работи се определя съгласно единичните 
цени, заложени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на дейностите по чл.1 е до 30.10.2019 г. или до 
изчерпване на бюджетните средства, което от посочените събития настъпи първо и влиза 
в сила от датата на подписването му.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи изпълнение след получаване на възлагателно писмо.

Чл.З (1) Приемането, отчитането и разплащането на извършените дейности ще 
става след представяне на Акт образец 19, придружен с количествена сметка за 
действително извършени СМР по одобрени единични цени на видовете ремонтни 
работи.

(2) Плащането на извършените работи се извършва в 30 (тридесет) дневен срок 
след подписване на акт обр. 19 и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) . На заплащане подлежат само реално извършените работи, приети от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за установяване и приемане, по цени съгласно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Допълнително възникнали и възложени видове работи за услугите, извън 
изброените в ценовото предложение, се разплащат по утвърдени анализни цени.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение 
частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена 
като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(6) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да 
го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(7) Към искането по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да 
е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

(9) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от 
Изпълнителя банкова сметка както следва:

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IBAN: BG63 СЕСВ 9790 10D7 8160 00

BIC: CECBBGSF
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Обслужваща банка: „Централна кооперативна банка“ АД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с възлагателно писмо, включващо месечни 
манипуладионни планове, се задължава да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежащите на 
изпълнение работи, съобразено е разчетените средства в бюджета.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възложи допълнителни видове работи с 
отделни манипуладионни планове, когато възлагането не съвпада с месечния 
манипулационен план, като се определи и срок за изпълнение.

(3) Да получи изпълнение, съответстващо на уговорено между страните и 
предвидено в настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да участва със свой представител при приемане на съответния обект.

(5) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след 
установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема изпълнената работа, на базата 
на протокол за извършена работа с описание на вида, количеството и оценка на 
качеството на свършените дейности и със съответните отчетни документи.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва текущ контрол по изпълнение на 
възложените работи, за които се съставят двустранно подписани констативни 
протоколи.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при констатиране на некачествено 
извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и 
съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. 
Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение 
при точно изпълнение на възложените работи.

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок и обем, 
като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие е: 
уговореното в настоящия договор и действащото законодателство в Република 
България

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и 
съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания.
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(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на работите.

(3) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
съответния обект.

(4) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, 
отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(5) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително 
възникналите нови видове работи по чл.4, ал.2.

(6) Да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура 
в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на 
договора.

(7) Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява 
опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани 
нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички изисквания, 
предписания и срокове, възложени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да създаде организация за реагиране в 
аварийно възникнали ситуации в събота, неделя и официални празници, при 
необходимост и след възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа ред и чистота в района на обекта по време на 
извършване на строително-монтажните дейности и при завършването им е длъжен да 
предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и 
др. При изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да извършва дейности за намаляване на неорганизираните прахови емисии, 
минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границите на 
обекта.

(11) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати 
копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя, съгласно чл. 75, 
ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11

(12) След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване 
на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт 
и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 
Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката *

ЗОП. *
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(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 
за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

^  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

>  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *

(14) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(15) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

Чл.7 (1) Гаранционните срокове за отделните видове дейности се определят 
съобразно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след 
установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се 
дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително 
между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение по обективни причини договорните задължения.

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникват:

1.Смърт или злополука на което и да било физическо лице.
2.Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 

изпълнение предмета на договора през времетраенето му.
Чл. 10.ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само писмено 

възложените и приети работи. Изпълнени, но невъзложени от инвеститора работи не се 
заплащат, а остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки,

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ОТГОВОРНОСТИ
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недостатъци и пропуски, настъпили в резултат на некачествено изпълнение, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлЛ2. При некачествено изпълнение, отразено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите в 3 /три/ дневен срок от датата 
на писмена констатация. При неизпълнение в определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на стойността на договорената, но некачествено изпълнена 
работа в отчета за текущия месец. Некачественото изпълнение се констатира с 
констативен протокол, снимков материал и се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса 
на дружеството.

Чл. 13. За възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неизпълнена работа в срок по 
необективни причини от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 
10% от стойността на неизпълнената работа, за всеки ден от просроченото време.

Чл. 14. За обективни причини и обстоятелства, довели до неизпълнение на 
манипулациите в посочените срокове, ще се считат лоши метеорологични условия, 
доказани с протокол от метеорологичната служба, ограничителни мерки на органите на 
сигурността и реда или др. подобни, чиито характер подлежи на доказване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Неустойките по чл.13 и чл.14 се удържат от стойността на изпълнените 
работи за текущия месец и се отразяват в протокола за извършената работа.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16. Настоящия договор може да бъде прекратен:
(1) С изтичане на договорения срок;
(2) По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;
(3) При неосигуряване на финансиране- при условията на чл. 114 от ЗОП
(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 

с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 
страна.

(5) При двукратно некачествено, лошо и ненавременно изпълнение или 15 -  
дневно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, договорът се 
прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие. В този случай, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената гаранция за изпълнение.

(6) При разходване на бюджетния ресурс
(7) При сключване на договор за изпълнение на дейностите от страна на Столична 

община

VII. ГАРАНЦИЯ
Чл.17. (1). Преди подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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договора без ДДС, а именно 2 014.67 лева (две хиляди и четиринадесет лева и шестдесет 
и седем стотинки) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на Договора.

(2) . Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:, „Общинска банка“, клон „Врабча“
BIC SOMBBGSF
IBAN BG40SOMB91303326305401
(3) . Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

3.1. да'бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция;
3.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(4) . Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) . Когато като Г аранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря 
на следните изисквания:

5.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора.

(6) . Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в едномесечен 
срок от изпълнението на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(8) . Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
8.1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8.2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
8.3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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(9) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение.

(10) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

10.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора до 5 
(пет) работни дни от датата на предаването на строителната площадка и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ развали договора на това основание;

10.2. при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
на това основание;

10.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 
в несъстоятелност.

(11) . В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(12) . Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворило от Гаранцията за изпълнение 
и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така 
че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да 
бъде в съответствие с т. 8.1. от договора.

(13) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение е престояла при него законосъобразно.

Чл.18 Изменения, допълнения и прекратяване на договора се извършват по 
взаимно писмено съгласие на страните по реда на ЗОП.

Чл. 19 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и 
изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на 
трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
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да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20 (1) Всички уведомления между Страните във връзка е този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор Страните определят следните свои служители, които 
подписват протоколите и другите документи, свързани е изпълнението на настоящия 
договор:

1. на Възложителя:

Адрес за кореспонденция:, бул. ’’Мадрид” № 1
Тел.: . 02/815 76 18
Факс: 02/944 16 67
e-mail: d.iliev@so-oborishte.com
Лице за контакт: Димитър Илиев

2. на Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец“
Тел.: 02/994 52 76 
Факс: 02/ 994 54 95 
e-mail: bksistex@abv.bg 
Лице за контакт: Павлин Павлов

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;

5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
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същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (тпри) дни 
от вписването й в съответния регистър.

(6) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна 
незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената 
кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл.21. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението 
на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.

Чл.22. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на 
Изпълнителя и Гаранция за изпълнение.

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата 
си участникът е щсочизц, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва 
подизпълнител/и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на район „ Оборище ” - СО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ВЕНЕРА КОНС 
УПРАВИТЕЛ НА4 

„БКС -КРЕМИКОВ1

&К.С

гяавй"?
г

ЛЮДМИЛА николййХ 
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Ф гк к

Подписите са заличени на основание 
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679
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г-
ОБРАЗЕЦ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и 
шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3, т.1 от ЗОП, с предмет:„Ремонт и обновяване на междублокови пространства на 
територията на район "Оборище" -  СО

Долуподписаният/ата Венера Георгиева Константинова
(трите имена)

в качеството си на Управител на „БКС Кремиковци 98” ООД,, ЕИК (БУЛСТАТ) 
121803124, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Ботунец,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на 
Възложителя и Техническите спецификации.
1-Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената 
категория строителство.
2. Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
3. В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169
а от ЗУТ.
4. Да сключим и да поддържаме по време на изпълнението на строителните работи за своя 
сметка застраховка “професионална отговорност“, съгласно Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).
з.Ангажирам се, в случай че бъда избран за изпълнител на поръчката да предприема и 
извърша строителството в предвидените срокове.
6. Гарантиран, че сме в състояние да изпълним качествено и добросъвестно поръчката, в 
пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.
7. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на 
Възложителя, Техническата спецификация на Възложителя и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
8. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали: 
(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, 
които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички 
сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните 
продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо 
предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на 
продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)



Продукт/
материал

Предложение на 
участника с описание на 
спецификациите

Производител 
/ Доставчик

Приложени 
сертификати и/или 
декларации за 
съответствие и/или 
ДР.

Павета -Бехатон 
6(20/16/6)

Вибро пресовани бетонни 
павета

Балкан 
керамик АД

Декларация DoP-
CPR-БК-ПВ-
БЕХАТОН6

Павета -Бехатон 
8(20/16/8)

Вибро пресовани бетонни 
павета

Балкан 
керамик АД

Декларация DoP-
CPR-БК-ПВ-
БЕХАТОН8

Павета -Бехатон 
20/20(20/20/6)

Вибро пресовани бетонни 
павета

Балкан 
керамик АД

Декларация DoP- 
CPR-EK-nB-20/20/6

Плочи 40/40/5 Вибро пресовани плочи Балкан 
керамик АД

Декларация DoP- 
CPR-EK-nB-40/40

Баумит бетон Баумит бетон Баумит
България
ЕООД

Декларация DoP- 
CPR-01-EPL-Beton

Пясък Дребен добавъчен 
материал - пясък 0/4тт

Камъни и 
пясък ЕООД

09 1950-CPD-216- 
1/03.04.2009

Пътна Ивица Пътна ивица за 
ограждане на пънти, 
павирани или 
канализацонни зони

Техносим ЕАД 46/31,05,2012г.

7. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 5/пет/
години.

Забележка: Предложението за гаранционен сроктрябва да бъде в съответствие 
с Наредба №2 от 31.юли.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет)
години.
8. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд.
9. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на 
обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция 
за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както 
и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

1. Име и фамилия: Венера Константинова
2. Длъжност: Управител У ’ i f  гл
3. Подпис и печат:_________ L
4. Дата: 15.08.2019г.

■У \

Подписите са заличени на основание
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679



О Б Р А ЗЕ Ц  № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет:„Ремонт и обновяване на меадублокови пространства на 
територията на район "Оборище" -С О

От „БКС Кремиковци 98” ООД

(наименование на участника)
представлявано от Венера Георгиева Константинова

(трите имена)
в качеството си на Управител на „БКС Кремаиковци 98” ООД 
(длъжност или друго качество) (наименование на участника)

с БУЛСТАТ/ЕИК 121803124, регистрирано в Агенция по вписванията гр. София, 
със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Ботунец

1. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ВИДОВЕ РАБОТИ

| №

■

Вид СМР Ед.
м.

Ед.
цена

Тежест на 
отделните 
позиции

1 Разваляне на компрометирана алейна настилка - асфалтова m3 3.90 7

2 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон т 151.00 9

; 3
1

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон т 157.00 9

1
I 4

Направа на асфалтови кръпки при ръчно изрязване и ръчно 
полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7 см m 2 35.50 9

| 5 Направа на двоен едноставен отток бр. 61.00 7

I
6!

Направа на асфалтови кръпки при ръчно изрязване и ръчно 
полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см m 2 33.90 9

7 Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови градински
бордюри

м 17.90 9

8 Подравняване и уплътняване на земно легло - механизирано m 2 1.45 7

1 9 Доставка и направа на основа с трошен камък m3 45.50 7

10 Подравняване на площи за тревни и цветни насаждения m 2 0.80 7



11 Разваляне на съществуващи плочници m2 1.15 7

12 Изкоп земни маси до ниво алейно дъно m3 2.80 7

13

____

Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни 
и други отпадъци m3 36.60 6

Общо: 548.50 100

Манипулациите да включват всички технологични операции.

Показатели за ценообразуване на допълнително възложени работи

1. Средна часова ставка - не по - малка от минималната часова ставка- 3.40 лв/час
2. Допълнителни разходи върху труда - не по - малко от 40%- 49%
3. Допълнителни разходи върху механизация - не по-малко от 20%- 30%
4. Доставно-складови разходи - не по - малко от 1% - 8%
5. Печалба - не по - малко от 5% - 8%

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.
3. Плащаяето на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.
4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 
5% от приетата договорна стойност без ДДС.
5. При условие, че комисията установи несъответствие между цените посочени на хартиен и 
на магнитен носител, приемаме за коректни да се считат цените посочени на хартиен
носител.
*Забележка: Количествено-стойностна сметка се представя на хартиен и на електронен 
носител, във формат EXCEL или еквивалент. При липса на представен/и на хартиен 
носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от тях, участникът ще бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При разминаване на стойностите, 
посочени на хартиен и на електронен носител, за достоверни ще се приемат тези, 
посочени на хартиен носител. Информацията, посочена на електронен носител служи 
само и единствено за проверка на извършените калкулации и няма да се приема като 
волеизявление на участника, освен в случаите, когато същата е представена по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис.

Приложения: Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител (xls.
формат).

Име и фамилия: Венера Константинова 
Длъжност: Управител с
Подпис и печат:_____ _
Дата: 15.08.2019г.

Подписите са заличени на основание
Чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679


