
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ" ЕООД 
ПРЕДМЕТ: "Изграждане, поддържане и почистване на обществени 
озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, 
квартални градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново 
по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето", квартал „Бузлуджа"/, 
квартал „Зона В", квартал „Чолаковци", Западен пътен възел/ " и район 
Стара градска част /хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и 
Боруна 

Д О Г О В О Р 

На основание чл.74, ал.1 от ЗОП 

Днес . ..2014г. в град Велико Търново, между: 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", 
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината,ог една страна. 

„СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ" ЕООД град Велико Търново, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес град Велико Търново , бул. „България" № 
23, ЕИК: 104639368, представлявано от Теодора Колева Колева от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: 
Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, 
градини, междублокови пространства, квартални гра^динки и площи, улично 
озеленяване в град Велико Търново по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето", 
квартал ,,Бузлуджа'7, квартал „Зона В", квартал „Чолаковци", Западен пътен възел/ " и 
район Стара градска част /хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна", 
както и по други обекти, възлагани от възложителя в границите на Община В. Търново. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи по обекти, вид и 
количества, уточнени от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по единични цени, 
съгласно представената оферта, неразделна част от този договор. Дейностите се 



"Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - паркове, рраОини, 
междублокови пространства, квартшни градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново 
по райони: Район Запад /кварта! „ Колю Фичето ", квартал „ Бузлуджа "/, кварта! „ Зона В ", квартал 

„ Чолакоаци ", Западен пътен възел/ " и район Стара градска част /хълм Царевец, квартал Асенов, 
ЮПВ, Асеневци и Боруна 

извършват по предварително зададен седмичен график от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и по зададени обекти в Община В. Търново. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възJ[Oжeнaтa работа на свой риск със свои 
ресурси и персонал, като обема на работата, която е извършена, се уточнява съответно 
с представител па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания относно последователността на 
извършване на работите по обектите и относно срока за тяхното изпълнение. 

Чл.2(1) Стойността па извършената работа ще се отчита ежемесечно с двустранно 
подписан протокол по доказани действителни количества и по предложените единични 
цени на видовете работи и при показатели за ценообразуване, посочени в приложените 
анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Стойността на ГСМ се доказва с фактура, като цената 
предварително се одобрява от представител на Възложителя. 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършената работа след предложени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Община Велико Търново цени по калкулации. 
Плащанията се извършват според реално извършените работи и реалната стойност на 
вложените материали към момента на изпълнението. 
(3) Цената на материалите се удостоверява с фактура за закупуването им, като цената 
на необходимите за изпълнението материали се одобрява предварително от 
представител на възложителя. Предложения процент надценка върху материалите с 
офертата, няма да се променя за целия срок на договора. При необходимост oi' 
използване на материали, неносочени в офертата, същите са заплащат след 
предварително одобряване на цената на придобиването им от представител на 
възложителя. Предложения процент надценка върху „други материали" с офертата, 
няма да се променя за целия срок па договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява съответните материали за извършване па работите, 
поси отговорността и риска за тяхното качество и отговорност за съо1 ветствиего им с 
приложимите за тях изисквания към момента на изпълнението. 
(5) Не подлежат на заплащане фактури за вложени материали, ако същите не са 
съгласувани предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(6) За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на 
поръчката, същите ще бъдат остойностявани по предложените показатели на 
ценообразуване в офертата. Плащанията по допълнителни или непредвидени видове 
работи ще се извършват след одобряване на съответните анализи. При необходимост 
от допълнителна техника и дейности, за същите ще се представят за одобрение от 
представител на възложителя ка1ткулация, а за допълнителните работи анализ. 

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие 
на: 

1 .Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническа'та документация, от 
договора, от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2.Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност; 
3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените 

работи. 
4. Влагане на неподходя1ди и/или некачествени материали. 
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„ Чолаковци", Западен пътен втел/ " и район Стара градски част /хълм Царевец, квартал Асенов, 
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(2)Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата 
сума за тях. Задържането на сумата не е забана за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици пора;щ просрочване на плащането. 
(3) Плащането се извършва в 30 - дневен срок след одобряване на фактура-i'a въз 
основа па двустранно подписана справка за направените разходи. 
(4) Не подлежи на разплащане протокол за действително извършени работи 
неокомплектован с разходооправдагелни документи, анализи, фактури за закупени 
материали, сертификат за вложени материали. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пе дължи заплащане за работи, непристи с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това. че същите не отговарят па необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от условията на договора или документацията или 
са констатирани други несъответствия. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по- малко от уговорено'то възнаграждение ако тю 
предвидения в настоящият договор ред с протокол се констатира, че действително 
извъргиените работи са на по- малка стойност или са налице други обстоятелства, 
поради които се дължи по- малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число 
несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството или вида 
на вложените материали. 

Чл.4 Срок за изпълнетше на поръчката, предмет на този договор е 4 /четири/ години, 
считано от датата на сключването му. 

II. ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършените 
работи по договора, съгласно утвърдения бюджет па Община Велико Тър1гово. 

Чл.6 Възложителят е длъжен: 

1. да укаже мястото на обектите; 
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите; 
3. да предостави съответните техшчески данни, необходими за извършване 

на поръчката; 
4. чрез свой представител да участва в приемането на извършените работи и 

съставяне па протоколите; 
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

уговорената цена. 

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен ог него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата. Да извършва цялостен и текущ контрол върху количеството и качеството на 
договорените и извършени работи, включително върху водената от Изпълнителя 
първична отчетност и документация за отчитане разходите по изпълнението. 
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1.Да изисква допълнителни доказателства за определяне обема и качеството на 
извършените работи и вложените материали. 

2.Да изисква поправка на лошо извършени работи и дейности и замяна на дефектни 
материали с качествени такива. 

З.Да откаже подписване на протоколи и платежни документи, които не отговарят на 
съответните форми и стандарти. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице определя реда. вида, срокът за 
изпълнение и мястото на изпълнепие на договорираните видове работи, от където ще 
се определи окончателната стойност на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи 
при необходимост други условия за изпълнение на услугата по чл.1, за което уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Периодичносгга на работите може да бъде променяна само 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 
всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или па негов представител относно формата и 
начина за водене па отчетност на изпълнението и начина па оформяне на документите 
във връзка с този договор. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове па 
препоръки, указания и други подобни, дадени от компетен1'ни органи. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4jr.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията по договора за 
срока на договора, съгласно офертата, 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с 
извършване на видовете работи, да съобразява изпълнението па задълженията си със 
промените и да извършва работите по начин отговарящ на действащите към момента 
па изпълнението норми, прак1'ики, стандар-ти и други без да се налага изрично 
уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или каквото и да било анексиране на договора. При 
противоречие на клаузи на договора с приложимото към момента на изпълнението 
законодателство, изпълнението на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
съобразява със закопите на страната към момента на изпълнението. 
(З)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обтцествената поръчка 
Чл.9(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки 
за тяхното преодоляване, 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на дейностите. 
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане 
да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на 
договора. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода па 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти, доказателства за квалификация на персонала, извъртиватц 
възложената работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва за засаждане само стандартни и 
отговарящи на изискванията посадъчни материали. При доставяне па тревни семена, те 
задължително да са придружени със сертификати. Стойността на материалите се 
доказва с фактури по договорена цена на производител или с калкулация за 
производство. Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за 
извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали 
договора с последиците предвидени в него. 

Чл.11(1) Отчитането на работата става с необходимите за това документи, 
удостоверяващи качеството и количеството на извършеното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и 
протоколи по време на изпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност 
за извършените работи по изпълнението па този договор, като за целта попълва 
протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на лицата; типа работи; 
вложените материали. Този протокол се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с неразделна 
част от този до1'Овор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички протоколи. 
Чл.12 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-
малко. 
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изтгьлнениего 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да 
задържи гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за 
изпълнение. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплаищне по 
изпъ.г[нението на работите, които съгласно справките/протоколите не са приети от 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл.13(1 )ИЗПЪЛНИ'ГЕЛЯТ е длъжен да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
началото на изпълпспие на възложените работи. 
(2)Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се зад^тжава да оказва съдействие при извършване на проверки 
o'l- счрана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, 
като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални 
ресурси. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изиъJши и допълнително възложени работи при 
необходимост, като сътциге се заплащат по показагелите за ценообразуване в офертата. 
(6) Не възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане. 

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на 
обществената поръчка извършва работите и по обекти указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за извършване на 
работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага 
за целия срок на договора с квалифицирани технически ръководи чел и и работни ци-
озеленители, както и необходимата механизация и малогабаритна техника за 
изпълнение на възложеното. 

Чл,15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата па добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този 
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи 
дейността; техникача на безопасността на чруда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ДJгьжeн да 
изпълни поръчката в съответствие със съвременното паркоустройство и нормативна1'а 
уредба за изграждане и поддържане на зелените площи, както и с технологичните 
изисквания при извършване на затревяване, зацветяване и засаждане на растителност. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. 
(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Всички санкции, наложени oi общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работиче са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълпепис на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пс приема 
искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или 
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Вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, 
включително отговорност за вреди или и1ети от какъвто и да било вид, понесени от тях 
през време на изпълнението на дейностите. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от 
указанията па представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно и пълно изпълнение на договорените 
дейности да по][учи уговореното възнаграждение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимото съдействие за изпълнение на договореното възнаграждение, 
включително и предоставяне на информация във връзка с изпълнението, навреминно 
извършване на съгласувателни действия и др. 

IV. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ 

Чл.17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително 
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неизпълнение на договора се 
установява с протокол подписан от двете страни. 
(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване па правата на ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и;ш на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния 
протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е 
годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срешу 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 
(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда на чл.17, ал.2 и 3 

Чл.18 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска: 

1. извършване на работите отново - без недостатъци и без заплащане, в даден от 
него подходящ срок; 
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2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без 
недостатъци; 

3. съответно намаление на възнаграждението. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарушава задълженията си по този договор; извършва 
работите с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси неустойка. 
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждетшс и 
на заплащане на разходите по изпълнението за извършените работи с недостатъци. 
Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение по общите правила. 
(4) При виновно некачествено извършване иа работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
задължението да огсфани дефектите в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, ако установи, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци или с много ниско 
качество; 
2. констатирани са повече от три различни нарушения на договорените разпоредби; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява други задължения по договора; 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага некачествени или неподходящи материали или не съгласува 
материалите с представител на възложителя; 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за 
одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на 
вложените материали, анализи и т.н.; 
6. работите не се извършват своевременно; 
7.при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
8. не изпълнява други задължения по договора. 

Чл.20(1) При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съпщят дължи 
неустойка в размер на 1,5 % от стойността на възложеното за всеки просрочен ден. 
Неустойката се удържа при заплащане на възнаграждението или се дължи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 1,5 % от стойността на 
възложеното, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удържа мри заплащане на възнаграждението или 
се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, и в 
следните случаи: 
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител; 
2. при некачествено извършени работи работи извършени в нарушение на указания 
и изисквания на възложителя или на нормативни разпоредби. Неустойката се изчислява 
върху прогнозната стойност на работите, които са възложени, но са извършени 
некачествено от Изпълнителя или в нарушение на указания и изисквания на 
възложителя или на нормативни разпоредби. 
3. при влагане на неподходящи или некачествени материали или материали, различни 
от изискванията на възложителя. 
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4. за В С Я К О друго констатирано нарушение на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право 
да удържа при заплащане па възнаграждението или да изисква плащапе от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок неустойка в размер на 
100 лв. лева за всяко констатирано нарушение. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.21 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие; 
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната 
страна, заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или друго 
неизпълнение неустойки в 3 /три/ дневен срок от прекратяване па договора; 

3. с изтичане срока па договора и изплащане на последната дължима по 
договора сума; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно 
предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на 
прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно 
договора, Koiaro ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, 
съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на 
преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият 
договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да 
отговаря на изискванията на ЗОП. 

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят 
обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява 
задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични 
изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение. 

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че при 
промяна в цените на материалите, предлагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите са 
неприемливи за пазарните условия към момента на изпълнението на договора и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пс ги одобри. 

8. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона 
случаи; 

(2) При прекратявяне на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или 
да упражни правата по банковата гаранция за изпадшение, независимо от удържаните 
или дължимите до този мохмент неустойки. 
(3)В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, респ. да упражни правата 
по банковата гаранция за изпълнение. Едностранното прекратяване на договора от 



"Изграждане, поддържане и почистване иа общественн озеленени n:iou(u - паркове, градини, 
междублокови пространства, квартални градинки и площи, ушчно озеленяване в град Велико Търново 
по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето". квартал „Бузлуджа"/, квартал „ Зона В ", квартал 

„ Чолаковци", Западен пътен възел/ " и район Стара градски част /хъл.м Царевец, кварта! Асенов, 
ЮПВ, Асеневци и Боруна 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дьлжимитс, съгласно 
договора неус']'ойки. 
(4)При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията 
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока. 

УЬГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.22 (1) Гаранцията за изпълнение е в размер, съгласно обявлението, неразделна част 
от документацията за обп1ествепага пор1>чка. В случай на представена банкова 
гаранция със срок на валидност по- малък от срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава преди изтичане па срока й, да я поднови и да представи оригинал на нова 
банкова гаранция с условия, съгласно проведената процедура за обществената поръчка. 
При неизпълнение па това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едносзранно да 
прекрати договора. 
(2) Гаранцията за изпъ;п1ение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде 
върната банковата гаранция за изпълнение след прекратяването па договора и 
приемане на изпълнените работи в срока на действие на договора. Връщането на 
гаранцията става след писмена молба па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални 
банкови сметки. При лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на 
изпълнеше - гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата 
по банковата гаранция за изп^шение. Отделно от гаранцията за изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕШТТ може да търси и дължимите по договора неустойки. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договор ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание 
да я задържи. 
(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение. 
(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този 
договор, ВЪЗЛ0ЖИ'1"ЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни 
правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по 
договора неустойки. 

VH. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.23 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки. 

10 



"Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени тощи - паркове, градини, 
междублокови пространства, квартачни градгнти и площи, улична озаеняваие в град Велико Търново 
по райони: Район Запад /квартал „Колю Фичето ", квартал „ Бущ'д,Ж'а "/, кварта! ., Зона В ", квартал 

„ Чолаковци", Западен пътен еь-зел/ " и район Стара градска част 'хълм Царевег), квартал Асенов, 
ЮПВ. Асеневци и Боруна 

Чл.24 При възлагане на изграждане, поддържане и почистване на обществени 
озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки 
и площи, улично озеленяване или на друг вид работа по настоящия договор по 
изпълнение на оперативни програми или във връзка с договори/споразумения или др. за 
предоставяне на финансова помощ страните при необходимост оформят възлагането 
па работите но начин, изискващ се от финансиращата страна и се подписват протоколи, 
декларации, споразумения и др. с оглед изпълнение на специфични изисквания на 
финансиращия орган. 

Чл.25 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми 
писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, пде се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при 
приета кореспонденция. 

Чл,26(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон. 
Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване нред компетентния съд, определен по правилата на ГПК. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: И З П Ъ Л Н Щ Ш Г 

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Общипа Велико Тъ^нЙшГ 

Даниела Данчева;; 
Началник отде^к^юджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова:/ 
Директор на дир'ещщия^раБна" 

Надя Петрова 
Директор н^^ирекция ОСОП 

Зорница Кънчева - МрладЙ^нШ 
Началник отдел СОС 

11 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 4 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

За обществена поръчка с предмет: "Изграладане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, 
квартални градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново по райони: 
Район Запад /квартал „Колю Фичето", квартал „Бузлуджа"/, квартал „Зона В", 
квартал „Чолаковци", Западен пътен възел/ " и район Стара градска част /хълм 
Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна" 

ОТ: „СКОРПИОН ИНВБСТСТРОЙ" ЕООД 
(наименование на участника) 

с адрес: гр.Велико Търново, бул. „България"№23 

тел.: 062/65-20-43, факс: 062/65-05-07, e-mail: globusJv@abv.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 1 

Регистрация по ЗДДС: BG 

Разплащателна сметка: 
IBAN сметка BG82 BUIN 9561 1000 2599 29 

BIC код на банката BUIN BGSF 

Банка: Алианц Бълария 
Град/клон/офис: гр.Велико Търново 

Адрес на банката: гр.В.Търново, ул. „Марно поле"№2 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: "Изграждане, поддържане и почистване на обществени 
озеленени площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални 
градинки и площи, улично озеленяване в град Велико Търново по райони: Район 
Запад /квартал „Колю Фичето", квартал „Бузлуджа"/, квартал „Зона В", квартал 
„Чолаковци", Западен пътен възел/ " и район Стара градска част /хълм Царевец, 
квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна" 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълняваме обекта на поръчката за срока на договора. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, за изпълнението на обекта: всички необходими разходи съобразно избраната 

mailto:globusJv@abv.bg
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технология и методология, вкл.: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, 
извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе, 

Приемаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
при условия, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията па 
проекта на договор. 

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС, При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. 

Начин на плащапе.по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

Предлаганото от нас възнаграждение е по единични цени, приложени към настоящото 
по приложение № 3 и 4 от до1сументацията. 

Горното е изготвено на база следните ценообразуващи показатели: 

Показатели Показатели за 
ценообразуване по 
Приложение М 3 

Показатели за 
ценообразуване по 
Приложение М 4 

Средно 
аритметично о т 
ценообразуващите 
показателите по 
приложение М 3 и 
М 4 ом 
документацията 

Часова ставка в 
лева без ДДС 

3,20 3,20 3,20 

% допълнителни 
разходи 

130% 30% 80% 

% печалба 0% 0% 0% 

В таблицата участника нанася съответните стойности на показателите за ценообразуване. 

Нашите предложения по показател Ц от методиката са както следва: 

Средно аритметично от Ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 3 и 4 

Ц1 - 3,20 лева часова ставка без ДДС 

Ц2 - 80 % допълнителни разходи 

ЦЗ - 0 % печалба 

Предлаганият от нас процент надценка на материалите е както следва: 

Ц4 - 0 % надценка за материали 
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предложеният размер на часова ставка в лв. е еднакъв за всички дейности в приложение № 
3 и е еднакъв за механизацията в приложение № 4, предложения % допълнителни разходи 
е еднакъв за всички дейности в приложение № 3 и е еднакъв за механизацията в 
приложение № 4 и предложения % печалба е еднакъв за всички дейности в приложение № 
3 и е еднакъв за механизацията в приложение № 4. 

Предлагания от нас процент надценка за материали, непосочени в приложение № 5 е 
0 % 

Непредвидени работи, възникнали в процеса на изпълнение на договора ще се 
заплащат по следните показателите за ценообразуване: 

3,20 чч в лева без ДДС 

80 % допълнителни разходи 

0 Уо доставно - складови разходи 

0 % печалба 

Приложение: калкулации/анализи на всички видове работи по приложение № 3 и 4 

Дата 07/01/ 2014 

Име и фамилия ТЕОДОРА КОЛЕБА 

Подпис на утгълномощеното лице .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ V 

Наименование на участника и „СКОРПИОН ИНВЕСТСГЕОЙ" ЕООД 
печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В 

гр. ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О 

№ Наименование на видовете работа Позиция ед. 1 Н. BP . ч. с т Цена Доп.раз. 7 + 8 печалба ед. норма 
ТНС9 илидр. иярка на труда 130% 0 % цена израб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

Изкоп на дупки 
Средни почви 11-ра категория 

1. 30/30/30 см Т Н С 9/0014 бр. 0,12 3,20 0,38 0,49 0,87 0,00 0,87 70,83 

2. 60/60/60 см Т Н С 9/0017 бр, 0,41 3,20 1,31 1,71 3,02 0,00 3,02 20,73 

3. 70/70/70 см Т Н С 9/0019 бр. 1,03 3,20 3,30 4,29 7,59 0,00 7.59 8,25 

4. 80/80/80 см Т Н С 9/0021 бр, 1,55 3,20 4,96 6,45 11,41 0,00 11,41 5,48 

5. 100/100/100 см Т Н С 9/0023 бр. 3,10 3.20 9,92 12,90 22,82 0,00 22,82 2.74 

Тежки почви 1!1-та и1\/-та категория 

6. 30/30/30 см Т Н С 9/0027 бр. 0,17 3,20 0,54 0,70 1,24 0,00 1,24 50,00 

7. 60/60/60 СМ Т Н С 9/0031 бр. 0,67 3,20 2,14 2,78 4,92 0,00 4,92 12,69 

8. 70/70/70 см Т Н С 9/0032 бр. 1,55 3,20 4,96 6,45 11,41 0,00 11,41 5,48 

9. 80/80/80 см Т Н С 9/0034 бр. 1,86 3,20 5,95 7,74 13,69 0,00 13,69 4,57 

10. 100/100/100 см Т Н С 9/0036 бр. 4,66 3,20 14,91 19,38 34,29 0,00 34,29 1,82 

Разкопаване 30/ЗОсм с бел и почист. 

на камъни, коренища и бурени 

11 . Леки почви Т Н С 9/0084 дек. 74,10 3,20 237,12 308,26 545,38 0,00 545,38 0,11 

12. Средни почви Т Н С 9/0085 дек. 101,89 3,20 326,05 423,87 749,92 0,00 749,92 0,08 

13. Тежки почви ТНС 9/0086 дек. 157,45 3,20 503,84 654,99 1158,83 0,00 1158,83 0,05 
Разкопаване до 50см на два бела с 

почистване на камъни и бурени 

14. Леки почви Т Н С 9/0089 KB. м. 0,27 3,20 0,86 1,12 1,98 0,00 1,98 31,48 
15. Средни почви Т Н С 9/0090 KB. м. 0,37 3,20 1,18 1,54 2,71 0,00 2,71 22,97 

16. Тежки почви ТНС 9/0091 KB. м. 0,74 3,20 2,37 3,08 5,45 0,00 5,45 11,49 

г̂-.̂  .... 
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Тесане на алеи, площади, канавки, 
други площи и почистване 

С л а б о тревясали 

17. Леки почви Т Н С 9/0098 KB. м 0,03 3,20 0,10 0,13 0,23 0,00 0,23 283,30 

18. Средни почви Т Н С 9/0100 KB. м. 0,08 3,20 0,26 0,34 0,60 0,00 0,60 107,60 

19. Тежки почви Т Н С 9/0102 KB. М. 0,26 3,20 0,83 1,08 1,91 0,00 1,91 32,69 

С и л н о тревясали 

20. Леки почви Т Н С 9/0099 KB. м. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 173,50 

2 1 . Средни почви ТНС 9/0101 KB. м. 0,10 3,20 0,32 0,42 0,74 0.00 0,74 86,70 

22. Тежки почви Т Н С 9/0103 KB. м. 0,39 3,20 1,25 1,63 2,88 0,00 2,88 21,79 

Прекопаване на раст. в площадки 

Средно тревясали 

23. Леки почви Т Н С 9/0137 дка. 26,40 3,20 84,48 109,82 194,30 0,00 194,30 0,32 

24. Средни почви Т Н С 9/0138 дка. 30,42 3,20 97.34 126,54 223,88 0,00 223,88 0,28 

25. Тежки почви Т Н С 9/0139 дка. 35,45 3,20 113,44 147,47 260,91 0,00 260,91 0,24 

С и л н о тревясали 

26. Леки почви Т Н С 9/0140 дка. 35,45 3,20 113,44 147,47 260,91 0,00 260,91 0.24 

27. Средни почви Т Н С 9/0141 дка. 40,94 3,20 131,01 170,31 301,32 0,00 301,32 0,21 

28. Тежки почви Т Н С 9/0142 дка, 45,42 3,20 145,34 188,94 334,28 0,00 334,28 0,19 

Прекопаване на насажд. в дупки 
Средно тревясали 

29. Леки почви Т Н С 9/0143 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 0,46 

30. Средни почви Т Н С 9/0144 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 0,40 

3 1 . Тежки почви Т Н С 9/0145 бр. 0,03 3,20 0,10 0,13 0,23 0,00 0,23 0,35 

С и л н о тревясали 
32. Леки почви Т Н С 9/0146 бр. 0,01 3,20 0,03 0,04 0,07 0,00 0,07 0,60 
33. Средни почви ТНС 9/0147 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 0,53 
34, Тежки почви Т Н С 9/0148 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 0,46 
35. Разкриване и оформяне на терени за Т Н С 9/0052 мЗ. 1,70 3,20 5,44 7,07 12,51 0,00 12,51 5,00 

озеленяване при насипване до 10 кв.м. 
от камион, средно развиваеми 

Направа на тревни площи и грижите \ 
за тях \ 

Подравняване и о ф о р м я н е с гребло 
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на разкопани терени 
36. Леки почви Т Н С 9/0155 дка. 28,20 3,20 90,24 117,31 207,55 0,00 207,55 0,30 
37. Средни почви Т Н С 9/0156 дка. 38,90 3,20 124,48 161,82 286,30 0,00 286,30 0,22 
38. Тежки почви Т Н С 9/0157 дка. 49,10 3,20 157,12 204,26 361,38 0,00 361,38 0,17 
39. Засяване на тревно семе ръчно Т Н С 9/0158 дка. 1,67 3,20 5,34 6,94 12,28 0,00 12,28 5,09 
40. Засяване на тревно семе с гребло Т Н С 9/0159 дка. 29,10 3,20 93,12 121,06 214,18 0,00 214,18 0,29 
4 1 , Претъпкване на площта след засяване Т Н С 9/0162 дка. 2,41 3,20 7,71 10,02 17,73 0,00 17,73 3,53 

на тревно семе с валяк 
Прекопаване с мотика, чистене на 
камъните, разбиване на буците и 

изхвърляне на бурените 
42. Леки почви Т Н С 9/0092 дка. 28,10 3,20 89,92 116,90 206,82 0,00 206,82 0,30 

43. Средни почви Т Н С 9/0093 дка. 35,40 3,20 113,28 147,26 260,54 0,00 260,54 0,24 

44. Тежки почви Т Н С 9/0094 дка. 44,25 3,20 141,60 184,08 325,68 0,00 325,68 0,19 

45. Наторяване на тревни площи с оборска ТНС 9/0168 дка. 4,92 3,20 15,74 20,46 36,20 0,00 36,20 1,73 

тор чрез разхвърляне та тора-2 т/дка. 
Гралене на тревни площи с гребло 

46. Тревни площи с иглолистна ТНС9/0169 дка. 11,22 3,20 35,90 46,67 82,57 0,00 82,57 0,76 

растителност 
47. Тревни площи с широколистна ТНС9/0170 дка. 8,27 3,20 26,46 34,40 60,86 0,00 60,86 1,03 

растителност 
48. Тревни площи с малко растителност Т Н С 9/0171 дка. 7,87 3,20 25,18 32,73 57,91 0,00 57,91 1.08 

Косене на тревни площи с ръчна коса 
49. Косене на новозасяти тревни площи и Т Н С 9/0172 дка. 9,25 3,20 29,60 38,48 68,08 0,00 68,08 0,92 

такива със спец. предназначение 
50. Косене на градини с тревни площи до Т Н С 9/0173 дка. 9,25 3,20 29,60 38,48 68,08 0,00 68,08 0,92 

600 кв.м и скатове 

5 1 . Косене на площи, наситени с перенни Т Н С 9/0174 дка. 7,41 3,20 23,71 30,82 54,53 0,00 54,53 1,15 
растения 

52. Косене на тревни площи ТНС 9/0175 дка. 4,35 3,20 13,92 18,10 32,02 0,00 32,02 1.95 
Косене на бурени по алеи и откоси 
със събиране и изнасяне на трева 

53. С л а б о обрасли Т Н С 9/0178 дка. 3,07 3,20 9,82 12,77 22,59 0,00 22,59 2,77 
54. Средно обрасли Т Н С 9/0179 дка. 4,10 3,20 13,12 17,06 30,18 0,00 30,18 2,07 
55. Силно обрасли ТНС 9/0180 дка. 6,15 3,20 19,68 25,58 45,26 0,00 45,26 1,38 V 
56. С наклон над 45 ТНС 9/0181 дка. 20,24 3,20 64,77 84,20 148,97 0,00 148,97 0,42 \ 
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С-ьбиране на окосена трева С гребло 
и изнасянето й до мястото, удобно 

за натоварване на превозно средство 
6 1 . Първа и втора коситба Т Н С 9/0184 дка. 3,08 3,20 9,86 12,82 22,68 0,00 22,68 2,76 
62. Следващи коситби Т Н С 9/0185 дка. 2,23 3,20 7,14 9,28 16,42 0,00 16,42 3,81 
63. Валиране на нови тревни площи с Т Н С 9/0186 дка. 2,23 3.20 7,14 9,28 16,42 0,00 16,42 3,81 

ръчен валяк 
64. Плевене на тревни масиви, редуциране Т Н С 9/0187 дка. 15,74 3,20 50,37 65,48 115,85 0,00 115,85 0,54 

2 0 % от площта на тревния масив 

65. Поливане на тревни площи с маркуч Т Н С 9/0193 дка. 5,44 3,20 17,41 22,63 40,04 0,00 40,04 1,56 
без барабан 

66. Поливане на тревни площи с Т Н С 9/0195 дка. 4,70 3,20 15,04 19,55 34.59 0.00 34.59 1,81 
водоноска и маркуч 

67. Поливани на тревни площи със стациоь Т Н С 9/0196 дка 0,64 3,20 2,05 2,67 4,72 0,00 4,72 13,28 
оросителна система до 20 см със 
сваляне и монтиране на оросителните 
апарати при всяка поливка 

68. Обрязване на тревни бордюри с бел ТИС9/0197-: м. л. 0,02 3.20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 380,00 

69. При новозасети тревни площи THC9/0197- i м. л. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 380,00 

70. При стари тревни площи Т Н С 9/0198 м. л. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 460.00 

7 1 . Откъм цветни фигури Т Н С 9/0199 м. л, 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0,00 0,30 230,00 

72, Каптирани бордюри Т Н С 9/0200 м. л. 0,01 3,20 0,03 0,04 0,07 0,00 0,07 920,00 

73. Събиране на хартии и други отпадъци Т Н С 9/0201 дка. 0,32 3,20 1,02 1,33 2,35 0,00 2,35 26,56 

/оборка/ по тревни масиви на масово 
посещавани места 
Събиране на шума по тревни площи 

74. О т нови треви Т Н С 9/0203 дка. 4,05 3,20 12,96 16,85 29,81 0,00 29,81 2,10 

75. С малко растителност Т Н С 9/0204 дка. 4,73 3,20 15,14 19,68 34,82 0,00 34,82 1,80 
76. Наситени с растителност Т Н С 9/0205 дка. 7,12 3,20 22,78 29,61 52,39 0,00 52,39 1,19 
77. С иглолистна растителност Т Н С 9/0206 дка. 9,50 3,20 30,40 39,52 89,92 0,00 69,92 0,89 

Засаждане на дървета, храсти, рози, 
живи плетове и поддържането им 
Засаждане на свободно коренови 
дървета, почистване корените и 

оформянето на короната 
78. В дупки 30/30/30 Т Н С 9/0208 бр. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 170,00 
79. В дупки 40/40/40 Т Н С 9/0209 бр. 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0,51 123,20 
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80, В дупки 60/60/40 Т Н С 9/0210 6р. 0,10 3,20 0,32 0,42 0,74 0,00 0,74 87.60 
8 1 . В дупки 60/60/60 Т Н С 9/0211 бр. 0,17 3.20 0,54 0,70 1,24 0,00 1,24 49,10 
82. В дупки 70/70/70 Т Н С 9/0212 бр. 0,30 3,20 0,96 1,25 2,21 0,00 2,21 28,10 
83, В дупки 80/80/80 Т Н С 9/0213 бр. 0,45 3,20 1,44 1,87 3,31 0,00 3,31 18,70 

Приготвяне на колове след 
стандартни дървета 

84. Обелване, подостряне, обгаряне, Т Н С 9/0214 бр. 0,32 3,20 1,02 1,33 2,35 0,00 2,35 102,40 
набиване на коловете с пренасянето 

им до 10 метра 
85. Ремонт на стари колове с изваждане, Т Н С 9/0218 бр. 0,24 3,20 0,77 1,00 1,77 0.00 1,77 35,42 

подостряне на ново набиване и върз-
ване на дърветата с две превръзки 

66. Връзване на дървета към колове с Т Н С 9/0220 бр. 0,06 3,20 0,19 0,25 0,44 0,00 0,44 144,10 
две превръзки 
Поливане на единични дървета и 
храсти в зелени площи 

87. Поливане на дървета и храсти по Т Н С 9/0226 бр. 0,03 3.20 0,10 0,13 0,23 0,00 0,23 314,80 
50 л. на брои с водоноска и 
маркуч 1 1/4" 

88. Поливане на дървета със 100 л. на Т Н С 9/0227 бр. 0,06 3,20 0,19 0,25 0,44 0.00 0,44 154,50 
брои с водоноска и маркуч 1 1/4 
Засаждане на несвободокоренови 
дървета с бала почва 

89 С диаметър на балата до 0,80м, Т Н С 9/0228 бр. 0,84 3,20 2,69 3,50 6,19 0,00 6,19 10,12 
90 С диаметър на балата до 1м. Т Н С 9/0229 бр. 1,05 3,20 3,36 4,37 7,73 0,00 7,73 8,10 

Стабилизиране на засадени 
несвободокоренови дървета с по 3 
телени обтежки 

91 Едроразмерни дървета ТНС 9/0231 бр. 2,58 3.20 8,26 10,74 19,00 0,00 19,00 3,29 
92 Средноразмерни дървета Т Н С 9/0232 бр. 1,01 3,20 3,23 4,20 7,43 0,00 7,43 8,42 
93 Изправяне на наклонени улични и др. Т Н С 9/0233 бр. 0,17 3,20 0,54 0.70 1,24 0,00 1,24 50.00 

дървета с разкопаване на почвата, 
стабилизиране и уплатнйване 

94 Засаждане на декоративни храсти Т Н С 9/0234 бр. 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0,51 123,20 
95 Засаждане на рози Т Н С 9/0235 бр. 0.08 3,20 0,26 0,34 0,60 0,00 0,60 106,20 
96 Засаждане на жив плет с фиданки Т Н С 9/0236 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 460,00 

над 2 г. h 
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Окопаваме на дървета и храсти на 
дълбочина от 8-15 см. 
Средни почви 

97 0 J O X 0,70 ТНС 9/0246 бр. 0,07 3,20 0,22 0.29 0,51 0,00 0,51 123,20 
98 0,60 X 0,60 ТНС 9/0247 бр. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 173,50 

Тежки почви 
99 0 , 7 0 x 0 , 7 0 ТНС 9/0252 бр. 0,08 3,20 0,26 0,34 0,60 0,00 0,60 107,60 

100 0,60 X 0.60 ТНС 9/0253 бр, 0.07 3,20 0,22 0,29 0,51 0.00 0,51 123,20 
Прекопаване на декоративни храсти 
и фиданки с бел до 20 см. 

101 Леки почви ТНС 9/0256 дка 37,00 3,20 118,40 153,92 272,32 0,00 272,32 0,23 

102 Средни почви ТНС 9/0257 дка 55,50 3,20 177,60 230,88 408,48 0,00 408,48 0,15 

103 Тежки почви ТНС 9/0258 дка 78,72 3,20 251,90 327,47 579.37 0,00 579,37 0,11 

Прекопаване на жив плет с 
окаитяване 

104 Леки почви ТНС 9/0259 кв.м. 0,05 3.20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 173,50 

105 Средни почви ТНС 9/0260 кв.м. 0,08 3,20 0,26 0,34 0,60 0,00 0,60 107,60 

106 Тежки почви ТНС 9/0261 кв.м. 0,14 3,20 0,45 0,59 1,04 0.00 1,04 62,50 

Зазимяване и зариваме на рози 
107 До 3 години ТНС 9/0262 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0,00 0,30 230,00 

108 Над 3 години ТНС 9/0263 бр. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 170,00 

Отзимяване и стриване на рози 
109 До 3 години ТНС 9/0266 бр. 0,03 3,20 0,10 0,13 0,23 0,00 0,23 283.30 

110 Над 3 години ТНС 9/0267 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0,00 0,30 212.50 

Прекопаване на рози в лехи 
111 До 3 години ТНС 9/0270 дка 117,64 3,20 376,45 489,39 865,84 0,00 865,84 0,07 

112 Над 3 години ТНС 9/0270 дка 117,64 3,20 376.45 489,39 865,84 0,00 865,84 0,07 

Резидба на короните на дърветата 
113 О т 7 до 12г.след засаждането ТНС 9/0271 бр. 0,14 3,20 0,45 0,59 1,04 0.00 1,04 72,00 
114 От 12 до 20г.след засаждането ТНС 9/0272 бр. 0.25 3,20 0,80 1,04 1,84 0,00 1,84 38,50 
115 Над 20г.след засаждането ТНС 9/0273 бр. 0,49 3,20 1,57 2,04 3,61 0,00 3,61 19,70 

Просветляване короните на дърветата 
116 О т 6 до 8г. След засаждането или ТНС 9/0279 бр. 0,14 3,20 0,45 0,59 1,04 0.00 1,04 72,00 

резитбата 
117 Над Зг.след засаждането или ТНС 9/0280 бр. 0,43 3,20 1,38 1.79 3,17 0,00 3,17 22,70 

резитбата 
Почистване на издънки от дървета 
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118 Слаби издънки Т Н С 9/0281 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0.00 0,30 212,50 
119 Средни издънки Т Н С 9/0282 бр- 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0.37 170,00 
120 Силни издънки Т Н С 9/0283 бр. 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0,51 121,40 
121 Рязане на етапи стари улични Т Н С 9/0284 бр. 1,02 3,20 3,26 4.24 7,50 0,00 7,50 8,33 

дървета за предпазване на въздушни 
проводи и други съоражения 

122 Резидба на корони на големи Т Н С 9/0285 бр. 1,66 3.20 5,31 6,90 12,21 0,00 12,21 5,90 
улични дървета с помоща на автостълба 

123 Отсичане на дървета с височина Т Н С 9/0286 бр. 16,14 3.20 51,65 67,15 118.80 0,00 118,80 0,65 
над 20м. С помоща на стълба чрез 
отрязване на секции 

Резидба на декоративни храсти и 
изнасяне на отпадъци 

124 До 5-годишна възраст след засаж. Т Н С 9/0287 бр. 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0,51 125,00 

125 До 10-годишна възраст след засаж. Т Н С 9/0288 бр- 0,12 3,20 0,38 0,49 0,87 0,00 0.87 72,00 

126 Над 10-годишна възраст след засаж. Т Н С 9/0289 бр. 0,13 3,20 0,42 0,55 0,97 0,00 0,97 67,50 

127 Прерасли закелавели декоративни Т Н С 9/0290 бр. 0,24 3,20 0 7 7 1,00 1,77 0,00 1,77 35,42 

храсти 
128 Лески,шипки и др.с много сухи Т Н С 9/0292 бр. 0,63 3,20 2,02 2,63 4,65 0,00 4,65 13,49 

клони и чепове-по-дебели от 4 см. 

129 Резитба рози-зимна-над 3 години Т Н С 9/0297 бр. 0,01 3,20 0,03 0,04 0,07 0,00 0,07 710,00 

130 Резитба рози-лятна-над 3 години Т Н С 9/0301 бр. 0,01 3,20 0,03 0,04 0,07 0.00 0,07 650,00 

131 Резитба на живи плетове/за Т Н С 9/0302 К8.М. 0,03 3,20 0,10 0,13 0,23 0.00 0,23 283,30 

оформяне/Мерено след изрязване 
132 Резитба на чемшир,тис и др.подобни Т Н С 9/0304 Л.М, 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0.51 121,40 

по детайл 
133 Кастрене на клони,паднали при Т Н С 9/0305 бр. 1,02 3,20 3,26 4.24 7,50 0,00 7,50 8,33 

резитба на дървета 
Замазване отрези на клони 

134 С диаметър до 10 см. ТНС 9/0307 бр. 0,11 3,20 0,35 0,46 0,81 0,00 0.81 77,30 
135 С диаметър до 15 см. Т Н С 9/0308 бр. 0,14 3,20 0,45 0,59 1,04 0,00 1,04 60,70 

Събиране на клони при резитба на 
дървета 

136 О т 7 до 12г, Т Н С 9/0310 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0,00 0,30 212,50 
137 О т 12 до 20г. Т Н С 9/0311 бр. 0,07 3,20 0,22 0,29 0,51 0,00 0,51 121,40 
138 Над 20 г. Т Н С 9/0312 бр. 0,08 3,20 0.26 0,34 0,60 0,00 0,60 106,20 
139 Изваждане едроразмерни дървета Т Н С 9/0315 бр. 24,80 3,20 79,36 103,17 182,53 0,00 182,53 0,34 
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с бала пръст на 1 м. 
140 Засаждане едроразмерни дървета Т Н С 9/0315 бр. 14,70 3,20 47,04 61,15 108,19 0,00 108,19 0,58 

с бала пръст над 1 м. 
141 Изкореняване на едногодишни цветя Т Н С 9/0316 кв.м. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0,00 0,37 173,50 

с изтърсване на пръстта и изнасяне 
отпадъците на определени места 

142 Изваждане на кани от лехи Т Н С 9/0317 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0,00 0,30 202,40 

143 Подравняване на цветни лехи ТНС 9/0318 кв.м. 0,06 3,20 0,19 0,25 0,44 0,00 0,44 141,70 

144 Засаждане на едногодишни цветя Т Н С 9/0319 бр. 0,01 3.20 0,03 0,04 0,07 0,00 0,07 1230.00 

с разчертаване на фигурите и 
мозайките във фигури 

145 Засаждане на многогодишни цветя Т Н С 9/0321 бр. 0,05 3,20 0,16 0,21 0,37 0.00 0,37 170,00 

146 Поливане на цветни фигури до Т Н С 9/0324 кв.м. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0.00 0,14 425,00 

укрепването на цветята с маркуч 
147 Поливане на растителност в Т Н С 9/0325 бр. 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 472,20 

декоративни вази с водоноска 25 л. 
на ваза 
Прашене на лехи с мотика 

148 Леки почви Т Н С 9/0326 дка 33,58 3,20 107,46 139,69 247,15 0,00 247,15 0,25 

149 Средни почви Т Н С 9/0327 дка 41,07 3,20 131,42 170,85 302,27 0,00 302,27 0,21 

150 Тежки почви Т Н С 9/0328 дка 46,25 3.20 148,00 192,40 340,40 0,00 340,40 0,18 

151 Окопаване на перенни растения ТНС 9/0329 бр. 0,04 3,20 0,13 0,17 0,30 0.00 0,30 212,50 

и едногодишни храсти 
152 Изрязване на стар жив плет ниско Т Н С 9/0333 л.м. 0,25 3,20 0,80 1,04 1,84 0.00 1,84 34,00 

153 Наторяване с изкуствена тор на ТНС 9/0334 КВ.М- 0,02 3,20 0,06 0,08 0,14 0,00 0,14 425,00 

цветни лехи 
154 разхвърляне на изкуствена тор по Т Н С 9/0334 дка 1,50 3,20 4,80 6,24 11,04 0,00 11.04 5,67 

тревни масиви 15,25 кг./дка с ръка 

155 резитба на едногодишни цветя по Т Н С 9/0335 КВ.М. 0,08 3.20 0,26 0,34 0,60 0,00 0,60 106,20 
детайл 

156 резитба на килимни цветя по детайл Т Н С 9/0336 КВ.М. 1,15 3,20 3,68 4,78 8,46 0,00 8,46 7,40 ' 
Метене на алеи и изкарване на сметта 

157 До м. Август Т Н С 9/0355 дка 1,65 3,20 5,28 6.86 12,14 0,00 12,14 5.15 
158 След м.Август ТНС 9/0356 дка 2,31 3.20 7,39 9,61 17,00 0,00 17,00 3,68 
159 Измиване на асфалтови алеи с Т Н С 9/0358 дка 2,46 3,20 7,87 10,23 18,10 0,00 18,10 3,46 

маркуч 
160 Измиване на асфалтови алеи и Т Н С 9/0359 дка 5,06 3,20 16,19 21,05 37,24 0,00 37,24 1,68 
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площади с водоноска 
Почистване на алеидротоари от сняг 
ръчно 

161 С дълбочина до 15 см. Т Н С 9/0361 дка 5,09 3,20 16,29 21,18 37,47 0,00 37,47 1,67 
162 С дълбочина над 15 см. Т Н С 9/0362 дка 10,58 3,20 33,86 44,02 77,88 0,00 77,88 0,80 
163 Стъргане лед и отъпкан сняг Т Н С 9/0363 дка 84,80 3,20 271,36 352,77 624,13 0,00 624,13 0.10 
164 Изтърсване сняг от живи плетове ТНС 9/0364 кв.м. 0,18 3,20 0,58 0,75 1,33 0,00 1,33 4,86 
165 Пръскане на дървета с аерозолна Т Н С 9/0372 бр. 0,09 3,20 0,29 0.38 0,67 0,00 0,67 91,40 

машина,включително зареждането 
на машината 

166 Пръскане с препарати чрез направа Т Н С 9/0373 л. 0,08 3,20 0,26 0.34 0,60 0,00 0,60 109,20 
на разтвор с доставка на място вода 
С обикновена пръскачка 

167 Товарене на камиони с отпадъци, Т Н С 9/0424 куб.м 2,25 3.20 7,20 9,36 16,56 0.00 16,56 5,67 
смет и боклук 

168 Разтоварване на камиони от Т Н С 9/0426 куб.м 0,80 3,20 2,56 3,33 5,89 0,00 5,89 10,63 
отпадъци,смет и боклук 

169 Товарене, предружаване и Т Н С 9/0422 куб.м 3,39 3,20 10,85 14,11 24,96 0,00 24,96 5,78 
разтоварване клони от камион 

170 Ненормиран труд за неопоменати Т Н С 9/ВН ч.ден 8,00 3,20 25,60 33,28 58,88 0,00 58,88 1,00 
видове работи в озеленяването 

171 Ненормиран труд за неопоменати Т Н С 9/ВН ч.ден 8,00 3,20 25,60 33,28 56,88 0,00 58.88 1,00 
видове работи за ремонт при необходимост 
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Приложение № 4 

№ Н а и м е н о в а н и е Позиция Ед.мярка Ед.цена В т о в а число № Н а и м е н о в а н и е Позиция Ед.мярка Ед.цена 

Ед.цена труд Ед.цена матер. доп. Разходи П е ч а л б а 

1 Водоноска за поливане курс 53,78 8,53 32,84 12,41 0,00 

мсм 161,38 25,60 98,54 37,24 0,00 

2 Водоноска за измиване курс 55,08 8,53 33,84 12,71 0,00 

мсм 165,26 25,60 101,52 38,14 0,00 

3 Камион за извозване на о тпадъци курс 36,73 5,12 23,13 8,48 0,00 

мсм 183,65 25,60 115,67 42,38 0,00 
4 Камион за извозване на клони курс • 36,73 5,12 23,13 8,48 0,00 

мсм 183,65 25,60 115,67 42,38 0,00 
5 Ф а д р о м а за на товарване на почве мч 39,10 3.20 26,88 9,02 0,00 

6 Ф а д р о м а за разриване на земни маси мч 42,98 3,20 29,86 9,92 0,00 
7 Ф а д р о м а за подравняаане на площи мч 42,98 3,20 29,86 9,92 0,00 

8 Ф а д р о м а за подравняване на площи дек 32,77 3,20 29,86 9,92 0,00 

9 Ф р е з а за разкопаване на почва дек. 36,41 25,60 27,77 16,01 0,00 

10 Кастрачки мч 6,25 3,20 1,61 1,44 0,00 

11 М о т о р н а резачка мч 9,66 3,20 4,23 2,23 0,00 

12 Камион за превозване на хора и матер. км. 0,31 25,60 50,76 22,91 0,00 

13 Косачки: 

прътова дка 45,08 25,60 27,77 16,01 0,00 

тикаща дка 34,36 25,60 24,75 15,11 0,00 
сенокосачка дка 25,57 25,60 69,40 28,50 0,00 
храсторез дка 160,60 25,60 23 ,83 14,83 0,00 

14 

С п е ц и а л и з и р а н а малогабаритна техника 

за почистване на сняг мсм 96,43 25,60 48,58 22,25 0,00 

15 

' С пециализирана малогабаритна техника 

за почистване на сняг дек. 43,38 25,60 48,58 22,25 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Приложение Ха 5 

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

I. Цветя 

- едногодишии свободрюкоренови 
- едногодишни в контейнер 

- двугодишни свободнокоренови 
- двугодишни в контейнер 

- многогодишни свободнокоренови 

- многогодишни в контейнер 

И. Храсти 

- храсти с опадлиБИ листа свободнокоренови 
- - храсти с опадливи листа в контейнер 
- вечно зелени храсти свободнокоренови 
- вечно зелени храсти в контейнер 
- рози свободнокоренови 
- рози в контейнер 

Ш.Дървста /височина до 1м; до 1.50м.; до 2.00м.; над 2.00м./ 
-широколистни свободнокоренови 
-широколистни с кълбовидна форма в контейнер 2 м. 
иглолистни свободнокоренови 

иглолистни в контейнер 

IV.TpcBHH смески 

монокомпоненти за различните видове, използвани в тревните смески; 

Lolium perenne Cynosurus cristatus 

Festuca ovina Trifolium repens 
pratensis 
rubra 

Poa trivialis 
nemovalis 
pratense 

Agrostis vulgaris 




