
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД 
ОБЕКТ: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи 
при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на 
територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново"

Д О Г О В О Р

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл.112, ал.1 от ЗОП 

Днес . .1 . .2016г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, е адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, е БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет 
на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Началник на отдел 
„Бюджет” и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

2. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, град Велико Търново, наричано 
по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@psvt.bg, ЕИК: 104693344, представлявано заедно от Румен 

Игнатов и Филип 1 Маринов в качеството им на представители, от друга
страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема по изпълнение на 
възложеното: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи 
при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на 
територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново", 
да извърши видове работи по ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след възлагане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

Чл.2 Срокът на изпълнение на поръчката е 4 /четири/ години, при 100% годишно 
финансиране, в това число и отчитането на извършената работа, съгласно годишното 
счетоводно приключване на Община Велико Търново. Изпълнение на възложени работи
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва след уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на 
осигуреното финансиране с възлагателно писмо. Аварийно възложени работи се заплащат, 
съгласно офертата, след представяне на протокол за действително извършени работи, 
одобрен от представител на възложителя по изпълнение на предварително съгласувани с 
представител на Възложителя мерки.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от този договор, по представени единични цени на видовете работи: 
съобразно бюджета на Общината. Възложителят заплаща сумите въз основа на протокол за 
действително извършени и приети работи при следните показатели за ценообразуване:

- Часова ставка 2,50 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 20 %;
- допълнителни разходи върху механизация 1 %
- печалба - 1 %;

- доставно - складови разходи 0,01 %

(2) Плащането се извършва според степента на изпълнение в 30 дневен срок след 
приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително 
извършени работи, проверен и подписан от осъществяващ инвеститорски контрол и /или 
строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При изпълнение на работи в границите на 
населените места извън гр. В. Търново плащане се извършва след като протоколът за 
действително извършени работи бъде съгласуван от Кмета на кметството или Кметския
наместник на населеното място.В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се
изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

(3) Не подлежи на разплащане протокол за действително извършени работи 
неокомплектован с разходооправдателни документи -  подробна ведомост, анализи, фактури 
за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на 
поръчката, същите ще бъдат остойностявани по предложените показатели на 
ценообразуване в офертата.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако са в следствие на:
1 .Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от 
договора, от указанията на лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен 
надзор;
2.Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4.Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и строителен надзор, констатират 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за 
тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 
просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото

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



качество и/или е налице отклонение и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия 
инвеститорски контрол и строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред се констатира, че действително извършените работи 
са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради което се дължи по-малко 
заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с дължимото възнаграждение е 
количеството или качеството и вида на вложените материали.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта на изпълнението;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 

извършените СМР и съставяне на приемо - предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5(1) Видовете работи се определят от финансирането на обекта, според 
утвърдените годишни задачи. Годишните задачи се възлагат писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
възлагателни писма. Ремонтните работи се възлагат според предвиденото финансиране.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител определя реда, вида, срокът за 
изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще се 
определи окончателната стойност на договора.

(3) При промяна в размера на осигурените средства за съответните обекти 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за 
подизпълнение./НЕПРИЛОЖИМО/

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 5.

(7) Когато 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.

(8) Разплащанията по ал. 7 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.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

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

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

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. 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) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

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

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от 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.

(3) 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 на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна , в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯ или негов 
служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(5) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на Изпълнителя, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с 
недостатъци работа. При забава или неизпълнение се посочва периода на просрочването 
и/или естеството на неизпълнението.

(6) 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 по-горе.

/!

4

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



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и строителния надзор за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол и строителният 
надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) 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.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за 
действително извършени работи, окомплектован с необходимите документи и заверени от 
инвеститорския контрол: инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел „Техническа
инфраструктура” и строителния надзор: “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД: фактури за закупени 
материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на 
вложените материали.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и 
закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва работата при благоприятни 
климатични условия за съответните видове работи.

(8) При изпълнение на работи в границите на населените места извън гр. В. Търново, 
Изпълнителят е длъжен да извършва възложеното по утвърден график с кметовете на 
съответните населени места. Към графика се представят и видовете работи, уточнени за 
всяко кметство.

(9) Строително -  монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: инж. Георги Козаров.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемо - 
предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) В хода на изпълнението изпълнителят е длъжен да осигури изпитване и 
изследване, с което ще се постига контрол на качеството на изпълнените видове работи.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи 
при необходимост, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата.

(2) Остойностяването става според видовете работи, действително вложеното време и 
действително вложени количества материали по цени от разходооправдателен документ /по 
цени на производителя/.

(3) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи строителния 
процес, техниката на безопасността на труда. В хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
влага само качествени и подходящи с оглед характера на изпълнението материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като за
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целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число персонал, техника и технически пособия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
посочил в офертата, че ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, трябва да бъдат 
налични в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

(3) След сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява разполагането с 
пунктове и/или бази, необходими за изпълнението на дейностите, но не по-малко от:

• Покрити складове за материали -  1 бр.;
• Площадки за материали и/или механизация -  1 бр.;
• Ремонтна работилница -  1 бр.

(4) След сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за изпълнението: 
разполагане с асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или осигуряване 
на доставка на асфалтови смеси и инертни материали; разполагане с акредитирана 
строителна лаборатория; гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за 
ремонта й.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
има право да получи договореното възнаграждение по единични цени съгласно офертата.

Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14 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.

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване 
на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(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 от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря спрямо трети лица за причинените им вреди от 
неспазване разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците, както и при некачествено извършени работи, предмет на настоящия 
договор.
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасността на движение на моторните 
превозни средства по време на ремонтните работи и да спазва изискванията за безопасност и 
хигиена на труда и пожарна безопасност.

(8) При причиняване на пътно -  транспортно произшествие в резултат неизправности 
по пътя, свързани със забавяне или неизпълнение на дейностите и работите по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди и отговаря за 
тях пред потърпевшите.

(9) 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 изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително 
отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време на 
изпълнението на дейностите.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените строителни работи при 
спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци /СО/, както и на 
другите изисквания на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредба за управление 
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /НУСОВРСМ/

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.16(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.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при 
извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и 
съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на 
изпълнението СМР по настоящия договор.

(3) 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.

Чл.17 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

3. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
4. заплащане на разходите, необходими за поправката;
5. съответно намаление на възнаграждението.
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е 

негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали или прекрати договора с последиците, предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение 
и на заплащане на цената на осигурените от него материали. Отделно от това

)
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на работите, 
които са възложени, но са извършени с недостатъци или със забава или не са извършени.

Чл. 18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали този договор с последиците 
на чл.17, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци или с много ниска 
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;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за 
одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на 
вложените материали, анализи и т.н.;
6. системно не извършва своевременно възложени работи.

Чл. 19 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при изпълнение 
с недостатъци или при липса на изпълнение същият дължи неустойка в размер на 10% от 
стойността на възложените работи с възлагателното писмо.

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 0,1% от стойността на възложените работи и в следните 
случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;
2. при констатиране на некачествено извършени работи за времето от констатирането на 
недостатъците до тяхното отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане на работите без 
забележки.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, както следва: 
гаранционни срокове с продължителност 2 /две/ години над предвидените в НАРЕДБА № 2 
от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в 
минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА
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Чл.22 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или в резултат на недостатъци.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА И ЗП Ъ Л НЕН И Е

Чл.25(1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 0,6% ( нула цяло и шест 
процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 20% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа- 80 % от гаранцията за изпълнение за 
обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, която се възстановява след изтичане 
на всички предложени гаранционни срокове.

(3) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора, а след изтичане на 
срока на договора за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за 
обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(4) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката- 
гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи 
депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(5) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора, а 
след изтичането на срока на договора за предвиденият процент от гаранцията за 
изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на 
всички гаранционни срокове.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без 
прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени 
работи по договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 
7-дневен срок от писменото им поискване.

(8) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
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(9) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването.

(10) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени 
вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до 
доказване на основателността им от компетентните органи.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за 
причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за 
изпълнение при условията на този договор.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката 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.

(13) При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при 
липса на изпълнение -  гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от 
гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора 
неустойки.

(14) Гаранцията за изпълнение -20% ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. 
ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след прекратяването на договора и 
приемане на изпълнените работи в срока на действие на договора. Връщането на 
гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови 
сметки, респ. адрес за получаване. За остатъка от гаранцията за изпълнение 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поддържа валидна застрахователна полица или банкова гаранция за срока 
на гаранционни поддръжка до изтичане на всички гаранционни срокове, а ако гаранцията за 
изпълнение е парична сума, същата се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на 
гаранционни поддръжка до изтичане на всички гаранционни срокове.

(15) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за 
изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала 
на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато 
гаранцията е парична сума.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор 
за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на 
дейностите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска продължаване на срока за изпълнение на 
дейностите не по- късно от 45 /четиридесет и пет/ дни, преди изтичането на срока, като 
молбата трябва да бъде придружена от всички съпътстващи доказателства, необходими за 
одобряването, съгласно ЗОП. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват със справка 
от метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени работи влияят на срока за
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изпълнение, след писмено становище на осъществяващия инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага, щом обстоятелствата 
позволяват това след предварително писмено одобрение на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия 
инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол, като допълнително възложени работи при необходимост се заплащат по 
показателите за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на 
продължителността на спирането.

Чл.27(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доказва при поискване от осъществяващите 
инвеститорски контрол и строителен надзор за своя сметка, със сертификати от 
акредитирана пътностроителна лаборатория качеството на изпълняваните асфалтови 
работи, чрез вземане на проби.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

(3) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28(1) Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред.
4. независимо от реализираните строително - монтажни работи при изчерпване на средствата 
по чл.З, ал.9, предвидени за настоящия договор и изплащане на последната сума, договора 
се счита за прекратен на същата дата.
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора е писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими 
към неизправната страна суми;
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. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са
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налице условията по чл.5, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора 
във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията 
за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата 
по застраховката.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да 
бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз 
в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.
10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
11. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
предизвестие, като не се дължи нито връщане на гаранцията за участие, нито заплащане на 
извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно 
със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, в който се отчита и действително 
извършеното.

(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да 
упражни правата по банковата гаранция или по застраховката, независимо от удържаните 
или дължимите до този момент неустойки.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Едностранното 
прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛ не го освобождава от заплащане на 
дължимите съгласно договора неустойки.

(5) 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.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства които 
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

Чл.29(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от 
следните условия:

а) Ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез 
промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в
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открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: 
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 

той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 

обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
Чл.ЗО Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след 

подписване на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на 
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на 
допълнителното споразумение новия изпълнител представя документи, удостоверяващи 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по- 
неблагоприятни финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с по- ниско 
качество.

Чл.31(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор 
се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  чл. 
258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за 
обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

Чл.32 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, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право и ЗОП, 
като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.ЗЗ Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от този договор е представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.
Този договор се състкви и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 

един за всяка от страните,.

Приложение: Цецовощредло/кепие по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Даниела Данчева1? 
Началник отдел^Бю джет“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО/ТЪРНОВО” АД 

Филип

Съгласуван с:
<

проф. Георги Камарашев,
Заместник - кмет „Усгйойство на територията и развитието” 
на Община Велико г^ърново— ""

Десислава Йонкова 
Директор на Дирекция „прасна"

Надя Петрова
Директор Дирекфия ОСОП

Инж. Динко Кечев 
Директор Дирекция СУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж. ДАНИЕЛ 
Кмет на Община

13
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обществена поръчка с предмет: 
„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- 

възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен 
ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство 
на улици и тротоари в населените места и общински пътища 
на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от

Община Велико Търново.”

2016
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Образец №  1 0 0 0 0 0 1

опис
на документите, съдържащи се в офертата

на „ПЪТНИ СТРОЕЖ И-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”АД
(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при 
аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на 
територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.”

Документи и информация в плик „Предлагани ценови параметри”

№ Наименование на 
документ/информация

Вид
документ/информация

(оригинал или заверено 
копие)

Количество

(бр./стр.)

Ог
страница

до
страница

1 Ценовото предложение - 
Образец № 9

оригинал 1 /7 2- 8

2 Анализи, единични цени оригинал 131 / 131 9-139

гр.В.Търново   * ......
( инж.Ф. Маринов ) (  инж.ЛИгнатов )

изпълнителни директори 

(име, длъжност/качество)

Печат
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Образец № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни 
работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция 
и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища 
на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико 
Търново.”

Долуподписаните:
инж.Филип Маринов, ЕГН , притежаващ лична карта
№ , издадена на от МВР и
инж.Румен Игнатов, ЕГН притежаващ лична карта
№ , издадена на от М В Р! ,
в качеството ми на Изпълнителни директори

(посочете длъжността) 
ла „Пътни строежи -  Велико Търново” АД,
(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104693344., актуален телефон: тел.:062/61 68 11 
факс: 062 62 83 59; електронна поща : office@psvt.bg 
Регистрация по ЗДДС: Акт № 04042070024318 / 07.08.2007г.
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за обществена поръчка 
с предмет„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи 
при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на 
територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико 
Търново.”

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

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

mailto:office@psvt.bg
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Предлаганото от нас възнаграждение е както следва: 000003
В И Д О В Е  Д Е Й Н О С Т И  

1.3ЕМНИ РАБОТИ
№
по
ред

Наименование на вида дейност
Ед.
мяр
ка

Предлагана
цена

1.
Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. 
м., включително всички, свързани с това присъщи разходи лв/м3 11,00

2. Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи
•з

лв/м 10,70

3. Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт лв/м3 6,01

4. Механизиран изкоп в полускални почви, включително натоварване 
на транспорт лв/м3 21,85

5. Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт лв/м3 32,91

6. Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/ лв/м2 1,05

7.
Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка 
на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това 
разходи

лв/м3 41,38

8.
Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно 
тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, 
вкл. разстилане и уплътняване

лв/м3 42,24

9. Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и 
натоварване на транспорт лв/м 4,44

10. Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и 
превоз лв/м 15,76

11. Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване 
и превоз лв/м 22,42

19 3 80

13. Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и 
превоз/ лв/м 1,00

14. Натоварване земни почни на камион лв/м3 4,13

15. Превоз на 7 км на земни, полускални и скални маси, вкл. всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м 4,24

16. Подготовка на основата за направа на пътища
'У

лв/м 0,98

II. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ

1. Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване, 
натоварване

о
лв/м 20,99

2.

Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ.настилка, 
изграж-дане на зона с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя 
материал, въз-становяване на асфалтовата конструкция и всички, 
свързани с това присъщи разходи, включително и транспорт

2
лв/м 47,00
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3.

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 
плътна асфалтова смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с 
фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, 
заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно 
и всички, свързани с това присъщи разходи,в т.ч. и транспорт

л
лв/м 22,97

4.

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 
плътна асфалтова смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с 
фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, 
заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно 
и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2 27,87

5.

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна 
асфалтова смес - със средна дебелина 4 см - машинно /фрезоване, 
оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, 
заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно 
и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2 20,74

6.

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с 
плътнаасфалтова смес - със средна дебелина 5см. - машинно 
/фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, 
доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна 
емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това 
разходи,/ в т.ч. и транспорт

лв/м 22,37

7.
Изкърпване на настилката със студена асфалтова смес - ръчно, 
/оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с 
това разходи, в т.ч. и транспорт

лв/т 406,21

8. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по 
големи пукнатини на асфалтовата настилка, с дебелина 4 см

"У

лв/м 22,44

9.
Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително 
натоварване, извозване до 10 км и депониране нафрезования 
материал и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м2 1,73

10.

Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със 
средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на 
фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и 
rchhkh свързани с това присъщи разходи включително трянгт7прт

лв/м2 14,74

съгласно изискванията на Възложителя

11.

Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със 
средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на 
фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и 
всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, 
съгласно изискванията на Възложителя

лв/м2 14,05

12.

Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със 
средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на 
фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и 
всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.

лв/м2 17,21

13.

Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. 
изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен 
разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително 
транспорт.

лв/т 141,24

14. Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм лв/м 1,86

15. Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с
асф. паста, на основата на полимермодифициран битум -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

лв/м 2,62
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16. Направа на трошено-каменна настилка, за пътна основа лв/м3 46,00

17. Доставка и полагане на паважна настилка от среден паваж (гранит), 
10/10 см лв/м" 43,46

18. Доставка и полагане на паважна настилка от едър паваж(гранит) , 
10/20СМ. лв/м2 42,75

19.
Ремонт на настилка от каменни плочи, с нови каменни плочи 
(пясъчник) със средна дебелина 5 см, включително и доставка. лв/м - '58,72

20. Направа на настилка с решетъчни тела за паркинг, включително и 
доставка. лв/м2 35,88

21.
Разваляне на калдъръм и пренареждане, вкл. почистване на 
камъните--------------- лв/м2 36,22

22.
Ремонт на видими бетонови бордюри -  18/ 35/ 50 с нови, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи лв./м 30,23

23. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри -  18/35/50, вкл. 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/м 26,51

24.
Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 
км лв/м3 10,00

25.
Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за основи, стени 
и настилки лв/м3 166,77

26, Разбиване на бетон лв/м3 55,50

27. Профилиране на пътни банкети лв/м2 0,68

III. ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ —

1. Разваляне на тротоарна настилка лв/м2 1,36

2. Ремонт на плочници със стари тротоарни плочи - до 10 м2 лв/м 10,83

3. Ремонт на плочници с нови бетонови плочи 300/300/45 - до 10 м2 лв/м2 37,33

4.
Ремонт на градински бетонови бордюри 8/16 /50, вкл. демонтаж на 
стари бордюри и направа на нови. лв/м 19,15

5. Направа на градински бетонови бордюри 8/16 / 50 - нови лв/м 14,71

6.
Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 
км лв/м3 10,00

7. Направа на настилка с бетоцови плочи 300/400/50, върху сипица, 
вкл. всички, свързани с това присъщи разходи лв/м2 ^33,71

8.
Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50 върху циментова 
замазка,вкл. всички, свързани с това присъщи разходи лв/м2 35,03

9.
Настилка от каменни плочи, с нови каменни плочи (пясъчник), с 
неправилни размери и средна дебелина 5 см. лв/м2 54,42

10. Направа на настилка от вибропресовани павета 12 /24/ 6 -  сиви лв/м2 42,78

11. Направа на настилка от вибропресовани павета 12/24/6 - цветни лв/м2 46,32

12. Направа обратни насипи от фракция и уплътняване -  0,20 м лв/м3 45,82

13. Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за настилки лв/м3 149,47

. -Л
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14. Разбиване на бетон лв/м3 55,50 У

15. ' Направа хидроизолация ( фундалин ) под тротоарни настилки лв/м2 3,28

16. Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон -  5 см. лв/м2 22,50 .

IV. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 .
Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с 
това присъщи разходи лв/м' 14,71

2.
Доставка и полагане бетонови улеи - 4Q/50 , вкл. всички, свързани с 
това присъщи разходи лв/м 18,91

3. Доставка и монтаж на стандартна предпазна стена тип "Ню Джърси" лв/м 119,35

4.
Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, 
доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба ф 1 ООмм, 
дренажен материал и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м 21,22

5. Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2 15,33

6.
Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 1,00/1,00 м за 
облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това 
присъщи разходи

лв/м 68,93

7. Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на 
транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи. лв/м 7,95

I

8.

Доставка и монтаж нови парапети тежък тип с финишно покритие - 
боя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи. Детайл съгласно 
фиг. 4.19 Стоманен парапет на пътен мост -  „Стоманобетонни 
мостове“ Иванчев 2005 г.

лв/м 204,53

9.
Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на 
корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и 
всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м 5,77

10. Облицовка с едроломен камък на цим р-р, радие при водостоци и 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/м2 23,78

11. Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с 
това присъщи разходи лв/м2 11,53

12. Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/м3 143,71

13.
Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни 
стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без 
кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присйци разходи

лв/м3 160,45

14.
Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни 
стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без 
кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м3 163,82 ''

15. Циментова замазка на стоманобетонови конструкции на 
съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи лв/м2 7,96

16. Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), 
всички диаметри, гладка, мека стомана лв/т 2130,00

17. Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички 
диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи лв/т 2130,00

18.
Доставка и монтаж на стандартни чугунени решетки 40/40/8, без 
заключване, за дъждоприемна канализация и всички, с в ъ р за н ц ^ ™ ^  
това присъщи разходи

^ / б р
■ч .Л А ----

159,31
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19. Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи 
разходи

лв/бр 43,64

20.

Доставка и полагане на еднопластовахидроизолация за мостови 
съоръжения, армирана с тъкан от полиестер/ полимерно фолио с 
дебелина на пласта 4-5 мм, върху пътна плоча и всички, свързани с 
това присъщи разходи

лв/м2 30,81

21. Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2 4,09

22. Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2 2,66

23. Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/м 53,84

24. Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи 
разходи

"3
лв/м 95,54

25. Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200, с муфи лв/м 28,06

26. Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400, с муфи лв/м 50,26

27. Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 800, с муфи лв/м 219,01

28. Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 1000, с муфи лв/м 332,99 .

29. Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м 
за водостоци

лв/бр 1445,19

30. Доставка и полагане на дренажен материал лв/м 43,46

31. Ремонт на тръбни водостоци ф 800, вкл. премахване на повредени и 
поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип лв/м 339,58

32. Ремонт на тръбни водостоци ф 1000, вкл. премахване на повредени и 
поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип лв/м 460,18

V. ПРОСВЕТЛЯВАНЕ

1. Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне 
наизсечения материал

2
лв/м 2,01

2. Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на 
изсечения материал лв/бр 35,67

3. Натоварване на отсечена дървесна маса и извозване на депо на 5 км лв/м3 8,03

4. Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 
събрания материал лв/дка 43,89

5. Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 
събрания материал лв/дка 28,90

VI. ДО ПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

; 1.

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, 
подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, 
хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без 
крилата)

лв/м 439,57

2. Доставка и полагане на телени предпазни поцинковани мрежи 
40/40 мм, с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси

2
лв/м 16,14

3.

Доставка и полагане на габиони 100/100/200 със защитно покритие 
(поцинковани) за направа на предпазни стени за укрепване откоси, 
запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрияи 
всички, свързани с това присъщи разходи

лв/бр 

^ —

153,63
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4. Почистване на пътно платно от кал и наноси - машинно
2

лв/м

5. Почистване на пътно платно от кал и наноси - ръчно
2

лв/м 0,76

6. Почистване на пътно платно от скална маса - ръчно лв/м 6,36

7. Почистване на пътното платно от скална маса - машинно лв/м3 11,90

8. Опесъчаване с пясък след ПТП лв/м2 0,78

9. Демонтаж на единична еластична ограда лв/м 7,73

10. Доставка и монтаж на нова стандартна еластичнапредпазна ограда 
с бетонирани стълбчета лв/м 76,36

11. Доставка и монтаж на нова стандартна еластичнапредпазна ограда 
с набити стълбчета лв/м 69,76

Предлаганото от нас възнаграждение са представените от нас единични цени, 
приложени към настоящото с ценообразуващи показатели, посочените по- долу:

Показатели на ценообразуване на всички видове работи в обхвата на поръчката 
и на допълнителни видове работи:

- Часова ставка 2,50 лв./чч;

- допълнителни разходи - върху ФРЗ 20 %

- допълнителни разходи върху механизация 1 %
-печалба - 1 % ;

- доставно - складови разходи 0,01 %

Дата 29.07.2016 г. 

Име и фамилия инж.Филип ivi

инж.Румен И г н а т й Щ  '..Д.......
1

Подпис на упълномощеното лице 

Наименование на участника и
печат „Пътни строежи -  Велико Търново” АД,
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