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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О СП О РАЗУ М ЕН И Е
№ BG 16R FO P001-1.009-0001-C 01-S-04-01
по договор № BG 16R FO P001-1.009-0001-C 01-S-04
ог дата 13.07.2018 г. с предмет: „Дейност и по извърш ване на С М Р за реконст рукция и
модернизация на сградит е и прилеж ащ ит е прост ранст ва на учебнит е заведения по
проект „Развит ие на м одерна образоват елна инф раст рукт ура в град Велико Търново” по
Приорит ет на ос 1 „У ст ойчиво и инт егрирано градско р а зви т и е” на Оперативна
програма „Региони в раст еж 2014-2020“ - Реконст рукция и внедряване на м ерки за
енергийна еф ект ивност на Д Г „ П р о л е т ”.
Днес, 25.09.2018 г., в град Велико Търново, между:

1.
О БЩ И Н А ВЕЛ И КО ТЪ РН О ВО , със седалище и адрес на управление: град Велико
Търново, пл. „М айка България” № 2, е БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.
ДАНИЕЛ ПАН О В, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост
„ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕ Л ” и Д аниела Данчева - Главен счетоводител О бщ ина Велико Търново и
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС), от една страна,
И

2.
„ДЖ АМ БО 33” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново,
ул. „Стара планина” № 7, вх. А, е ЕИК: 104615209, тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647; еmail: djam bo33@ abv.bg, представлявано от управителя Тодор Дж амбазов, наричан за краткост
„И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ”, от друга страна,
се подписа настоящ ото допълнително споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, на основание
чл. 184, ал.1 от ЗОП и чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП, на основание чл. 111, ал.2 от ЗОП и на
основание следните документи, които са неразделна част от настоящ ото допълнително
споразумение: одобрена заявка за поемане на задължение с изх.№ 80-228-71/25.09.2018 г.,
придружена със становищ е на Зорница Кънчева-М иладинова - Н ачалник на отдел „Околна
среда“ и Становищ е от инж. Свилен Димитров- експерт строителен надзор при „Инвестстрой92“ ЕООД, осъщ ествяващ строителен надзор с описание на обстоятелствата, довели до
необходимостта от изпълнение на непредвидените видове и количества работи и с приложени
към него документи, обосноваващ и изпълнението на непредвидените работи:
Количествено -стойн остна сметка, одобрена от строителния надзор и инвеститорския
контрол;
Измервателен протокол, подписан от строителен надзор и изпълнител;
Анализи, одобрени от инвеститорския контрол и строителния надзор;
Снимков материал.

Този документ е създаден в рамките на проект
/ бИГОРОО 1-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град
Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОГТРР 2014-2020 г.
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Ч л . 1 Страните се споразумяха да изменят и допълнят склю чения между тях договор,
съгласно разпоредбите на настоящ ото допълнително споразумение.

Чл. 2 Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, ал.2 от договора се изменят, както следва:
БИЛО:
Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностни
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %. (посочва се в прилож имите
случаи, ако е допустимо извърш ването на такива, съгласно Д Б Ф П за съответния обект в
разм ер допустим за обекта), е както следва:
За изпълнение на СМ Р общо в размер на 359 733,64 /триста петдесет и девет хиляди
седемстотин тридесет и три лева 64 ст./ лева без Д Д С , а с Д Д С 20 % - 431 680,37
/четиристотин тридесет и една хиляди ш естстотин и осемдесет лева и 37 ст./ лева.
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплащ а както следва:
35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността - авансово, а именно: 125 906,77 /сто
двадесет и пет хиляди деветстотин и ш ест лева и 77./ лева без Д Д С , а е Д Д С 151 088,13 /сто
петдесет и една хиляди осемдесет и осем лева и 13 ст./ лева.
- А вансът се превеж да в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за
авансово предоставени средства се представя по избор на И ЗП ЪЛН И ТЕЛЯ в една от формите,
посочени в ЗОП. ИЗПЪЛРШ ТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него
гаранция за аванс, съгласно разреш ените форми в ЗОГЕ ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ не дължи лихва за
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли
при него законосъобразно. С тойността на аванса се удърж а пропорционално от всяко
следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за
размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобож дава до три дни след връщане
или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ и
служи за възстановяване на извърш ените авансово плащ ания при неизпълнение на
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение,
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени
средства.
- Всички останали плащ ания се извърш ват според степента на изпълнение в 30 дневен,
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извърш ени СМР за
удостоверяване на действително извърш ени работи, проверен и подписан от лицето
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и И зпълнителя по доказани
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплащ а на И зпълнителя в 30 дн.
срок след отстраняването им.
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СТАВА:
Чл. 3(1) С тойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на
ИЗП ЪЛ Н И ТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностни
сметки, в това число непредвидени разходи в размер на 2,28 % от първоначалната
стойност на договора, е както следва:
За изпълнение на СМ Р общо в размер на 367 940,58 /триста ш естдесет и седем
хиляди деветстотин и четиридесет лева и петдесет и осем стотинки/ без ДД С , а с ДДС 441 528,70 / четиристотин четиридесет и една хиляди петстотин двадесет и осем лева и
седемдесет стотинки/, в това число за непредвидени работи в размер на 8 206,94 / осем
хиляди двеста и ш ест лева и деветдесет и четири стотинки/ без Д Д С , а с ДДС - 9 848,33/
девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и три стотинки/, за
изпълнението на които не се дълж и аванс.
(2) Възнаграж дението по предходната алинея се заплаща, както следва:
35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността на договора без непредвидените разходи
- авансово, а именно: 125 906,77 /сто двадесет и пет хиляди деветстотин и ш ест лева и 77./
лева без ДДС, а с ДД С 151 088,13 /сто петдесет и една хиляди осемдесет и осем лева и 13 ст./
лева.
- Авансът се превеж да в 30 дневен срок след представена от И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ Я оригинална
фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово
предоставени средства се представя по избор на ИЗП ЪЛН И ТЕЛЯ в една от формите,
посочени в ЗОП. И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ ЯТ има право да промени формата на представената от него
гаранция за аванс, съгласно разреш ените форми в ЗОП. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ не дължи лихва за
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли
при него законосъобразно. Стойността на аванса се удърж а пропорционално от всяко
следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за
размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане
или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащ ане обезпечава ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ и
служи за възстановяване на извърш ените авансово плащ ания при неизпълнение на
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение,
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени
средства.
- Всички останали плащ ания се извърш ват според степента на изпълнение в 30 дневен,
срок по банков път като плащ анията по непредвидените разходи са след Реш ение на
Великотърновски общ ински съвет за приемане на промяна в инвестиционна програма
за обекта и след приемане на работата с Протокол за приемане на извърш ени СМР за
удостоверяване на действително извърш ени работи, проверен и подписан от лицето
осъщ ествяващ о инвеститорски контрол и стр. надзор и И зпълнителя по доказани
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплащ а на Изпълнителя в 30 дн.
срок след отстраняването им.
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Чл. 3 Разпоредбата на чл. 3, ал. 12 от договора се изменя, както следва:
БИЛО:
(12) Н епредвидени разходи за строителни и монтажни работи, вклю чени в стойността
по чл.З, ал.1 от настоящ ия договор, подлежат на заплащане при извърш ване на окончателното
плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени
разходи за строителни и монтажни работи се заплащ ат само ако отговарят на У казанията за
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по О перативна
програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извърш ването на такива,
съгласно ДБФП.
СТАВА:
(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността
по чл.З, ал.1 от настоящ ия договор, подлежат на заплащ ане при извърш ване на окончателното
плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени
разходи за строителни и монтажни работи се заплащ ат само ако отговарят на
Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по О перативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Чл. 4 На основание чл. 111, ал.2 от ЗОП, разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от договора се
изменя, както следва:
БИЛО:
Чл. 29 (1) Еаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % (четири цяло и пет процента)
от стойността на общ ествената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер
на 16 188,01 /ш естнадесет хиляди сто осемдесет и осем лева и 01 ст./ лева.
СТАВА:
Чл. 29 (1) Еаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % (четири цяло и пет процента)
от стойността на общ ествената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС без
непредвидените разходи, а именно в размер на 16188,01 /ш естнадесет хиляди сто
осемдесет и осем лева и 01 ст./ лева. В допълнение на така представената гаранция
И ЗП ЪЛНИТЕЛЯТ е длъж ен да осигури гаранция за изпълнение в размер на 4,5 %
(четири цяло и пет процента) от стойността на непредвидените разходи без ДДС , а
именно в размер на 369, 31 / триста шестдесет и девет лева и тридесет и една стотинки/
4
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лева, за която се прилагат разпоредбите на раздел VIII. „Гаранция за изпълнение“ от
договора.
Чл. 5 П ромяната влиза в сила от датата на подписване на настоящ ото споразумение и
след представяне на допълнителна гаранция за изпълнение, като изпълнението е за сметка на
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ само при осъщ ествено условие на осигурено финансиране след Реш ение на
Великотърновски общ ински съвет за приемане на промяна в инвестиционна програма за
обекта.
Чл. 6 Всички останали условия до договора остават непроменени.
Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по
един за всяка от стра:Дите.
ЗА КМЕТ:
Снежана
Д & нева\И ванова
Заместник Кмет „Ф инанси”
(Съгласно Заповед РД $ 2 - 1бРб/20т09.2018 г.
на Кмета на О бщ ина Велико ТърновоУ

И ЗП ЪЛНИТЕЛ:

^
^

Даниела Данчева
Главен счетоводител ]
Община Велико Търнбво
Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на ди: ^ к ц и я ОП
М ариела Цонева
Директор на дирекция „П роекти и програми’
Зорница Кънчева 0
Началник отдел ОС 4 Дирекция СУТ
Русанка А лександров^
Главен ю рисконсулт в'Д ирекция ф Т

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO1-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град
Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в раст еж ” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

