
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „ПРОЕКТОКОНСУЛТ -  СОД ЦАРЕВЕЦ”
ОБЕКТ: ’’Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна 
мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; 
Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; 
Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова 
кория -  в Община Велико Търново”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП /отм./ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП /отм./
във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП

Днес О Д , О ^ )...2016г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, е адрес: град 
Велико Търново, пл. “Майка България”, № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

и
2. Консорциум „ПРОЕКТОКОНСУЛТ -  СОД ЦАРЕВЕЦ”, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИ
ТЕЛ“, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” № 6, вх. „Б”, тел: 0889 735 
158, ЕИК: 176611155, представлявано от Татяна Нешкова -  управител,
определен за изпълнител след проведена публична покана с № 9052304, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК:
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: Текущо 
поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в 
населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; 
Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; 
Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория -  в 
Община Велико Търново.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и с 
необходимото качество така, че да отговаря на действащите нормативни и технически 
изисквания
(3) При извършването на ремонта вложените консумативи /кабели и др./ са за сметка на 
Възложителя.
Чл.2. Срокът на договора е 18 (осемнадесет) месеца. Ако в рамките на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП /отм./ - 66 000.00 лева без ДДС, договорът се 
прекратява предсрочно.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл.З ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса, както следва: 3650,00 
/три хиляди шестстотин и петдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 4380,00 /четири хиляди 
триста и осемдесет/ лева.
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща, както следва: в срок до 30 (тридесет) 
дни след одобряване на фактурата и двустранно подписан протокол за извършените услуги, от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като цената остава 
непроменена за целия срок на договора. Заплащането става по банков път. Фактурирането се 
извършва със следните данни:
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ОП „Общинско кабелно радио ВТ” 
гр. В. Търново
ул. „Христо Ботев” № 14 , ет. 4 
Ид. № : 0001336340501 
Ид. № ЗДДС : BG000133634 
MQJI: Севдалина Вълковска

(3) При необходимост Възложителят може да възлага допълнителни работи (допълнителни 
бройки и обекти), свързани с обекта на поръчката. Общата стойност на договора не трябва да 
надвишава сумата 66 000.00 /шестдесет и шест/ хиляди лева без ДДС.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :

1. да укаже мястото на обектите;
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на 

поръчката;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката
4. да заплаща необходимите резервни части за ремонта на техниката в случай на 

подмяна.
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение 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.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата във вида и срока, уговорени в този 
договор.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква в определен от него срок, и да 
получава отчетна информация относно хода на изпълнение на настоящият договор и да следи 
за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, 
стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да участва в приемането на 
извършените технически поддръжки и съставяне на необходимите приемо - предавателни 
протоколи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и 
пълно изпълнение на задълженията си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на работата.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
8.1 да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8.2 да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно изискванията и указанията 

на Възложителя;
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8.3 при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните 
удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, ползвани при 
изпълнението на поръчката;

8.4 да поддържа в техническа изправност и годност обектите, предмет на договора;
8.5 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на услугата;
8.6 да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи 

изпълнението на този договор.
8.7 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.

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява възникналите аварии/повреди в срок до 1 /един/ 
работен ден след получаване на заявка.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
Чл.10(1) Завършването на ремонта на радиотранслационната мрежа за всяко населено място и 
приемането на така свършената работа се удостоверява с отделни двустранно подписани 
приемо -  предавателни протоколи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако открие 
съществени недостатъци, които я правят негодна по предназначението й и да развали договора. 
При откриване на скрити недостатъци в по-късен момент, работата не се счита за приета.
(3) Ако при приемане на резултата от свършената работа се установят недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов 
срок, посочен в приемо -  предавателен протокол.
(4) Ако при приемане на резултата от свършената работа са констатирани недостатъци, до 
отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи дължимата сума.
(5) Задържане на дължимата сума при условията на ал.4 не е забава и не влече нейните 
последици.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.11 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 
изпълнява свое задължение по него.

Чл.12 При забава по своя вина за извършване на работата по чл. 9, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 10 % от стойността на месечното възнаграждение за всеки просрочен 
ден, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащане на възнаграждението.

Чл.13 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за отстраняване 
на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на 
месечното възнаграждение, в писмено определен от Възложителя срок. Сумата се удържа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението.

Чл.14 (1) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на 
недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
(2) В случая на предходната алинея, както и във всички случаи на разваляне или прекратяване 
на договора по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10
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% от стойността на всички месечни възнаграждения, дължими до изтичане срока на договора, в 
писмено определен от Възложителя срок.

Чл.15 Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие на страните
2. С изпълнение на всички задължения на страните
3. С изтичане срока на договора
4. При достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП (отм.) - 66 000.00 лева без ДДС
5. Ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни
6. Ако извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествена, че е невъзможно 
използването й по първоначално предназначение.
7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие
(2) В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя може да 
прекрати договора без предизвестие.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при изчерпване на 
предвидените средства.
Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на 
целия договор.
Чл.17 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 българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд.

Този договор се състави/ц подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

страните.
Неразделна част от настоящия договор е представената оферта от Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТТАТТОПКТТ П Д Н П К

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Съгласуван с:
Десислава Йонковф 
Директор на дирекция ,,,Прабна’

Надя Петрова:
Директор на дирекция ОСОП

Севдалина Вълковска Дияна Симеонова
Гл. счетоводител на ОП „Кабелно радио -  В. Търново'
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Образец № 2

Техническо предлож ение  

Настоящата оферта е подадена от
КОНСОРЦИУМ “ ПРОЕКТОКОНСУЛТ- СОД ЦАРЕВЕЦ „
като обединение на “ ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН “ ЕООД и “ СОД ЦАРЕВЕЦ “ ЕООД

/наименование на участника/
и подписано от ТАТЯНА НЕШКОВА ЕГН

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на УПРАВИТЕЛ И СОБСТВЕНИК

Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, 
ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационни мрежа /РТМ/ в населените 
места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; 
Миндя; Никюп; Планово; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големини; 
Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория -  в Община Велико Търново”

при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 3 
(ТРИ) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
направените от нас предложения в срок от 18 (осемнадесет) месеца. Ако в рамките на този 
срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 лева без ДДС, договорът се 
прекратява предсрочно. Задължаваме се да изпълняваме услугата в съответствие с условията 
на предложен от Вас договор.

4. Срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди: ЕДИН работни дни, след 
получаване на заявка.

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



9
Техническо предложение:

. Техническо предложение:

Предметът на поръчката обхваща три основни дейности:

1.Текущо поддъжане на съществуващата РТМ на територията на Община Велико Търново.
2.Ремонт на съществуващата РТМ.
З.Отстаняване на аварии.

ТЕК У Щ О  П О Д ДЪ Ж А Н Е И РЕМ О Н Т Н А  РТМ

I. За осъществяване на текуща поддръжка на РТМ е необходимо 
разработване на план за текуща поддръжка и ремонт на РТМ, който 
включва:
1). мерки за подобряване ефективността и модернизиране на съществуващата 
мрежа, за рехабилитиране на обектите и съоръженията .
2). изграждане на нови обекти на мрежата
2. Планирането на текущата поддръжка трябва да осигурява: поддръжка и евентуално изграждане 
на на мрежата с минимални инвестиционни разходи, предпоставки
за експлоатацията й с възможно най-ниски експлоатационни и технологични разходи като 
едновременно с това се осигури и високо качество на сигнала.
3. Планирането на текущата поддръжка на РТМ обхваща 
основно:

1) определяне на общата конфигурация на РТМ .
2) определяне на план за основни ремонти и рехабилитация на РТМ.

4. За планиране на текущата поддръжка на РТМ Изпълнителят е необходимо 
ползва информация, както следва:
1). определяне на местата където най-често се появяват аварии,
2) чрез периодична провека на цялостта на мрежата и качеството на сигнала подаван по мрежата. 
5.3а осъществяването на текущата поддръжка на РТМ е необходимо да се изготви 
Годишната програма и графици за техническо обслужване и планови
ремонти.Те се изготвят въз основа на оценка на техническото състояние на съоръженията, 
инструкции на производителите на съоръженията за тяхната експлоатация, техническо 
обслужване и ремонти, данни от текущ диагностичен контрол, данни от статистиката за 
нарушения на нормалната работа на съоръженията, предвижданите мерки за 
рехабилитиране и модернизация и др.
6. Необходимо е Изпълнителят да съгласуват годишната програма и графиците с Възложителя на 
поръчката.
7. Възложителят изрпаща на Изпълнителя по поръчката заявки за техническо обслужване и ремонти 
на РТМ.
8. Възложителят и Изпълнителят могат да внасят промени в годишната програма за 
поддръжка и ремонт на съоръжения на РТМ в хода на нейното изпълнение при взаимна 

договореност .
9.3а осъществяването на поддъжката и ремонта на РТМ е необходимо оперативен обмен на 
информацията между Възложител и Изпълнител,
(1) Възложителят и Изпълнителят определят изискванията за характера и подробността на 
информацията, средствата и начина за предаване и оформяне на съобщенията при:
1. оперативно информиране;
2. доклади относно настъпили събития в РТМ.
3. съвместно разследване на събития;
4. регистриране и съгласуване при извеждане от или въвеждане на съоръжения 
в работа.
(2) При обмена на информация страните са длъжни:
1. да осигуряват яснота, точност и достатъчна подробност на информацията;



го
2. да спазват необходимата конфиденциалност при засягане на търговски 
интереси.
10. Оперативното информиране между Възложител и Изпълнител се извършва устно по телефон 
или писмено, или по информационна мрежа.
11 .При осъществяване на текущата поддъжка и ремонта на РТМ ежемесечно се изготвят Пиемно- 
Предавателни потоколи между страните.
12.При текущата поддъжка и ремонта на РТМ е необходимо да се спазват изискванията за 
осигуряване на безопасни условия на труд, в съответствие със:
1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

П.Организация за осигуяване на текуща поддръжка и ремонт:

1-Сфомиране на екипи за осигуряване на текуща поддръжка и ремонт на РТМ.
1).всеки екип се състои от 2 техници ,лек автомобил ,професионална стълба й необходимото 
техничееско оборудване за осигуряване на качествено изпълнение на поддръжката и ремонта.
2)Всеки техник е предварително запознат с мястото на обектите и съответните технически 
данни, необходими за извършване на поръчката.
2. Съгласно изготвените графици за поддръжка и ремонт на РТМ екипите ежедневно 
осигуряват поддръжката и ремонта на мрежата и съоръженията.
3.В края на деня се прави отчет на извършената дейност и евентуално заявка за необходимите 
материали.

I . O c h o b h o t o  изискване при наличие на авария е бързата реакция и качественото изпълнение от 
страна на Изпълнителя.
2.В зависимост от големината на аваията се изпращат един или повече екипи от техници.
З..При отстраняване на авария е необходимо:
1).локализиране на мястото на аварията.
2).подмяна на съоръженията.
3).тестване работата на системата
4).изготвяне на потокол и уведомяване на Възложителя.

ОТСТАНЯВАНЕ НА АВАРИИ.

Дата:
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Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на 
аварии на Радиотранслационни мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; 
Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; 
Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчева; Въглевци; Големини; Пчелище; Ресен; Русаля; 
Самоводене; Хотница; Церова кория -  в Община Велико Търново”

ОТ КОНСОРЦИУМ “ПРОЕКТОКОНСУЛТ- СОД ЦАРЕВЕЦ „
като обединение на “ ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН “ ЕООД и “ СОД ЦАРЕВЕЦ “ ЕООД
с адрес: ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ул. АЛЕН МАКДВХ.Б

тел.: 0889735158 факс:..................................  e-mail:.......................................................... ,

ЕИК/БУ ЛСТ АТ: 116611155 
Регистрация ио ЗДДС: ДА

Разплащателна сметка: Обслужваща банка 
IBAN.
BIC
Титуляр на сметката:ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД 
Град/клон/офис:

Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Текущо поддържане, ремонт и 
отстраняване на аварии на Радиотранслационни мрежа /РТМ/ в населените места: 
Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; 
Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; 
Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория -  в Община Велико Търново”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: IBAN.
BIC

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме месечна такса за обслужване, както следва:
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3650.00/три хиляди шестстотин и петдесет / лева без ДДС 

4380.00 /четири хиляди триста и осемдесет / лева с ДДС

- Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и 
двустранно подписан протокол за извършените услуги, от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. 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.

Посоченото възнаграждение включва:
Посоченото възнаграждение включва:
Разходи за заплати и осигуровки -60%
Разходи за гориво-15%
Разходи за текуща поддръжка и ремонт на автомобилите-10% 
Други извънаредни разходи-5%

Дата Подпис и печат:
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