ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ - 2015“ ООД, гр. Велико Търново
ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на
съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в
местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график”
ДОГОВОР
На основание чл. 112. ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20. ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес, О.Ъ.. а . 0 ^ . .-.. . 2018 г., в гр. Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, е адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2,
с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината, наричан
по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ” и Даниела Данчева - главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т.
3 от ЗФУКПС, от една страна,
и
2. „ЕЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ - 2015“ ООД, гр. Велико Търново, е адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул.
„Магистрални“ № 3, ет. 4, ЕИК 203432589, и ДДС номер BG 203432589, тел: 0888 78 37 80, еmail: elstroy.eng@,gmail.com. представляван/а/о от Димитър Чакалов, в качеството му на
Управител, наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Извършване на дейности
по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и
фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график,
които включват:
- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна, вечерна и
празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или
според предварително задание;
- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите. Поддържане в
изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове, осветители
или осветителни тела на територията на каскадата. Отстраняване на течове в откритите части
на системата;
- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители.
Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата;
- почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на водата с препарати филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране с препарати срещу „зеленясване”,
дезинфектанти и коагуланти, както и всяка необходима обработка на водата и басейна за
поддържане на хигиенно санитарните и технологични норми;
- обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за
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подобряване на филтрирането на водата;
- обслужване на ел. съоръженията;
- източване на водата, демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта, писмено докладване
за състоянието на обекта и монтаж на същите за работа през пролетта, лятото и есента;
- изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на съоръженията,
монтирани на обекта;
- съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на изпълнителя;
- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане на
допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните
условия и състоянието на съоръженията;
- Даване предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й;
- Диагностика на състоянието на каскадата. Отстраняването на възникнали аварии,
изискващи разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до
аварията, както и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и
замяна на дефектирали части от тях се извършва срещу допълнително заплащане с представяне
на анализ за ценообразуване и по договорена ценова ставка;
наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване
на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ако
е приложимо)

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписване и е със срок на действие до изпълнение
на всички поети от Страните задължения по Договора.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 2 (две) години, считано от датата на сключването
му или до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 7, в зависимост
от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е Община Велико Търново.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 2 771.16 (две хиляди седемстотин седемдесет и един
лева и 16 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 3 325.39 (три хиляди триста двадесет и пет лева
и 39 ст.) лева (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, като
максималната стойност на договора не може да надвишава 70 000,00 (седемдесет хиляди лв. и
00 ст.) лева без ДДС за целия период на договора.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
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Услугите, включително разходите за всички консумативи необходими за поддържането на
Каскадата и Фонтана, както и за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (ако
е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по ал. 1 за периода от месец Март до месец Ноември на
годината, като за зимните месеци Декември, Януари и Февруари, не дължи заплащане на
ИЗПЪЛНИТЛЯ, освен в случаите на възникнали аварии.
(4) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за отделните дейности, свързани с изпълнението на
Услугите, за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.
(5) Часова ставка за труд 3.20 лв./ч.ч., за отстраняване на възникнали аварии, изискващи
разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до аварията, както
и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и замяна на
дефектирали части от тях, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №
3) от настоящия договор.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага и отстраняване на възникнали аварии, изискващи
разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до аварията, както
и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и замяна на
дефектирали части от тях, като заплащането става след представяне на фактура от доставчик за
стойността на материалите, одобрена от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно
Техническа спецификация на поръчката (Приложение № 1) от настоящия договор и по
договорената часова ставка по ал. 5 (Ценово предложение - Приложение № 3) от настоящия
договор.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
- Ежемесечно по предложената обща месечна цена за изпълнение на Услугите в
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3). Заплащането на материалите
се доказва с фактури от доставчик и се одобрява от представител на Възложителя, (при
необходимост)
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V
(Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
2. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представена на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията
по ал. 1.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
BIC:
IB A N :

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени
по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не
уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
[Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите [за

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

[съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с искане за плащане на тази
част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на
разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването
на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на
отстраняване на причината за отказа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 12. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора
е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото
право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 10 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 30
от Договора;
5. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и
да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)]',
6. да осигурява нормална работа на монтираните съоръжения на Бодната каскада и фонтаните;
7. да извършва управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна,
вечерна и празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите
периодично или според предварително задание.
8. да извършва почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите.
Поддържане в изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове,
осветители или осветителни тела на територията на каскадата. Отстраняване на течове в
откритите части на системата.
9. да извършва почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители.
Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
10. да извършва дейности по почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на
водата с препарати - филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране с препарати срещу
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„зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти, както и всяка необходима обработка на водата и
басейна за поддържане на хигиенно санитарните и технологични норми.
11. да обслужва помпите и да почиства фините филтри. Да предлага мерки за подобряване на
филтрирането на водата.
12. да обслужва на ел. съоръженията;
13. да извършва демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта и монтаж на същите за работа
през пролетта, лятото и есента, източване на водата, наблюдение и почистване на басейните
през зимата от листа, сняг, лед и други замърсители за предпазване от задръстване и замръзване
на канализационната и отточната система;
14. да извършва дейности по изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от
посегателства на съоръженията, монтирани на обекта;
15. да съхранява дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове си.
16. редовно да наблюдава състоянието на каскадата и при необходимост да взема допълнителни
мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните условия и
състоянието на съоръженията.
17. да дава предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й.
18. да извършва диагностика на състоянието на каскадата.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 15. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи
на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на изготвените от него за съответния месец приемо-предавателни протоколи или съответна
част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от месечните
приемо-предавателни протоколи, в съответствие е уговореното в чл. 18 от Договора;
5. да не приеме някои от месечните приемо-предавателни протоколи, в съответствие е
уговореното в чл. 17 от Договора;
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен месец, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в
този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или
ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 30
от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
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V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 17. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен месец се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемопредавателен протокол“)].
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на приемо-предавателните протоколи в определен
от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, [когато бъдат установени
несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на
недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ];
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че
констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките
на срока за изпълнение по Договора и резултатът от изпълнението става безполезен за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10
(десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. [5] от Договора. В случай, че към
този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния
Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или
налагането на санкция, съгласно чл. 19 - 22 от Договора.

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна
дължи на изправната неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от Цената за съответния месец за
всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора за съответния
месец.
Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това.
Чл. 21. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от Стойността на Договора.
Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 5 от Договора, или с достигане на максимално
допустимата Стойност на Договора;
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2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по смисъла
на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация
- по искане на всяка от Страните.
Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение
от Условията за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото
предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен
ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при
непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо
лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може
да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
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VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти
и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички приложими
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност,
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения,
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може
да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това
съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от
която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или
забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 33. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията
на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 34. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок доЗ (три) дни от
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 35. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима,
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от
повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл. 36. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
Е За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2
Тел.: 062/619 506, 062/619 513
e-mail: dinkokechev@gmail.com
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Лице за контакт: инж. Динко Кечев - Директор дирекция СУТ в Община Велико Търново,
Зорница Кънчева-Миладенова - Началник отдел ОС, дирекция СУТ в Община Велико Търново
2 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
гр. Велико Търново
ул. „Магистрални“ № 3, ет. 4
тел.: 0888 78 37 80
e-mail: elstroy.eng@gmail.com
Лице за контакт: Димитър Чакалов
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване,
органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния
регистър.
Език
Чл. 37. (1) Този Договор се сключва на български. В случай на несъответствия, водещ е
българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при
провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 38. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани
с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще
се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез
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преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния
български съд в гр. Велико Търново.
Екземпляри
Чл. 40. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два)
еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните.
Приложения:
Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/,

./

/

Д ан и ела Данчева >

Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петппва:

И н ж . Д и н к о К ечев

Директор дирекция „

во на територията“

И н ж . Ива

Главен екс

4

,,

Техническа инфраструктура“

Изготвил и съгласув
Г р е т а М аринова

Юрисконсулт в дирекцкя „Обществени поръчки“
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „И звърш ване на дейност и по
осигуряване на нормална работ а на съоръж еният а на Водна каскада е парк „М арно
п ол е“ и фонтан до карт инна галерия е мест ност т а „Б оруна“, гр. Велико Търново,
по еж едневен граф ик ”

I. Общи сведения
С изпълнение на проект: „Подобряване на градската среда на територията на Община
Велико Търново по обособени позиции - позиция 7 „Основен ремонт на водна каскада и
ремонтно възстановителни дейности в парк „Марно поле” през 2011 г. е възстановена и
модернизирана водната каскада на територията на парк „Марно поле”. Монтирани са
съвременни съоръжения, които осигуряват работа на фонтаните по предварително
зададени програми, синхронно със светлинни ефекти. Монтирани са повече от 10 помпи
за управление на съответните дюзи. Изградена е система за третиране на водата с
препарати с цел предотвратяване развъждането на бактерии и обезпаразитяване.
Поддържането на водната каскада както през летните месеци в работен режим, така и
през зимните в режим на консервация, изисква специализирани познания и умения от
екипа, извършващ поддръжката.
1. Основна цел на техническото задание:
Да се систематизират дейностите, необходими за осигуряване на нормална
работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле” и фонтан до
картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново.
2. Изисквания за изпълнение на дейността:
Дейностите по осигуряване на нормална работа на съоръженията включват
задължително:
- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна,
вечерна и празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите
периодично или според предварително задание.
- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите.
Поддържане в изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи,
кранове, осветители или осветителни тела на територията на каскадата. Отстраняване на
течове в откритите части на системата.
- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители.
Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на
каскадата.
- почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на водата с
препарати - филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране е препарати срещу
„зеленясване”, дезинфектанта и коагуланти, както и всяка необходима обработка на
водата и басейна за поддържане на хигиенно санитарните и технологични норми.
Прилагане към техническото предложение на документи с характеристики за влаганите
в хода на изпълнението препарати.

- обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за
подобряване на филтрирането на водата.
- обслужване на ел. съоръженията;
- източване на водата, демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта, писмено
докладване за състоянието на обекта и монтаж на същите за работа през пролетта, лятото
и есента;
- изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на
съоръженията, монтирани на обекта;
- съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на
изпълнителя.
- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане
на допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от
атмосферните условия и състоянието на съоръженията.
- Даване предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й.
- Диагностика на състоянието на каскадата. Отстраняването на възникнали
аварии, изискващи разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за
достигане до аварията, както и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление
и контролери и замяна на дефектирали части от тях се извършва срещу допълнително
заплащане с представяне на анализ за ценообразуване и по договорена ценова ставка.
Участник, чието предложение не отговаря на техническата спецификация се
отстранява.
II. Други условия:
Наличие на нужното оборудване - водно помпена подочистачка за почистване на дъното
на басейните от замърсявания.
Кандидатът да разполага с поне един специалист електротехник със средно специално
или висше образование.
Кандидатът да разполага с поне един специалист ВиК със средно специално или висше
образование.
Опит с изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
поръчката.
Предлагам следната методика:
1. Цена за обслужване на Водна каскада в парк „Марно поле“
2. Цена за обслужване на шадраван до картинна галерия
* Месечната цена за извършване на услугата се заплаша за периода от месец Март
до месец Ноември включително. За периода на зимните месени Декември, Януари и
Февруари, Възложителят не дължи заплащане на месечната йена. През зимните месеци,
кгьм изпълнителя могат да бъдат разплитани само инцидентно възникнали разходи
свързани с проявили се аварии. Разходите ше се разплащат при условията на т.З, а
изпълнението за отстраняването па повреди и неизправности през всички месеци да е при
условията на т.4.
3.
Часова ставка за труд за отстраняване на възникнали аварии, изискващи
разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до аварията,
както и диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и замяна
на дефектирали части от тях.
Забележка: Стойността на материалите се доказва с Фактури от доставчик и се
одобрява от представител на Възложителя.

4.
Срок за отстраняване на повреди и неизправности - предложен от участника срок
в часове, за който ще отстранява възникнали повреди или друго неизправности, които
водят до неправилно функциониране на системата. Срокът тече от уведомяване от страна
на представител на Възложителя след установяване на наличието на неизправност или
повреда (което е настъпило първо). Предложеният срок следва да е реалистичен, като е
съобразен с технологичните срокове за извършване на ремонти.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е
икономически най - изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица
и класира на първо място участникът получил най-много точки след осредняване на
резултатите /точките/ по всеки показател.
Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката,
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след
осредняването.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число
(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът
представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след
умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент,
представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е
крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните
участници. Участникът събрал най - много точки се класира на първо място, като по
низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на краен коефициент ”К” :
К = Ц х 40 % + Ч х 30 % + С х 30 % , където:

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването
се взема предвид предлаганата от участника месечна абонаментна цена за
извършване на услугата.
Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица
изпълнение на поръчката срещу най - малък бюджетен разход. На оценка подлежи
стойността, получена след сумиране на предлаганите цени от подпоказател ТИ и 112
като участникът с най - ниска предложена обща месечна цена за извършване на услугата,
получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Ц1 х 80% + Ц2 х 20%, където:
Ц1 - подпоказател за предлагана цена за обслужване на Водна каскада в парк „Марно
поле“
Ц2 - подпоказател за предлагана цена за обслужване на Ш адраван до картинна галерия

Ц1 = Ц1 min х 100 , където
Ц1 п

Ц1 min - е най- ниската предложена цена
обслужване на Водна каскада в парк „Марно поле“, а
ш п - е предложената цена за обслужване на Водна
каскада в парк „Марно поле“ от п-тия участник

Ц2 = Ц2 min х 100 , където
Ц2 п

Ц2 min - е най- ниската предложена цена
за обслужване на Шадраван до картинна галерия, а
Ц2 п - е предложената цена за обслужване на
Шадраван до картинна галерия от п-тия участник

Ч - Часова ставка - показател за предложената цена за труд за отстраняване на
възникнали аварии, изискващи разкопаване или разбиване на стените или дъното на
каскадата за достигане до аварията, както и диагностика и ремонт на помпи с електронно
управление и контролери и замяна на дефектирали части от тях
Най - висока оценка получава предложението, което предлага най-кратък срок. Същото
получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:

Ч = Ч min х 100 , където
Чп

Ч min - е най- ниската предложена цена
за труд (часова ставка), а
Ч п - е предложената цена за труд (часова ставка) от
п-тия участник

С - Срок за отстраняване на повреди и неизправности (в часове, цяло число) предложен от участника срок в часове, за който ще отстранява възникнали повреди или
друго неизправности, които водят до неправилно функциониране на системата. Срокът
тече от уведомяване от страна на представител на Възложителя след установяване на
наличието на неизправност или повреда (което е настъпило първо). Предложеният срок
следва да е реалистичен, като е съобразен с технологичните срокове за извършване на
ремонти.
Най - висока оценка получава предложението, което предлага най-кратък срок.
Същото получава 100 т„ а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
С = Cmin х 100 , където
Сп

С min - е най- краткия предложен срок, а
Сп —е предложеният срок от от п-тия участник

В случай, че две или повече оферти са на първо място с равен брой точки се
прилага правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

Образец №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от
ЕЛ СТРОЙ И Н Ж И Н Е РИ Н Г- 2015 ООД
(наименование на участника)
и подписано от Димитър
Чакалов, ЕГН :
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на Управител
Уважаеми членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „И з в ъ р ш в а н е н а
д е й н о с т и п о о си гу р я в а н е н а н о р м а л н и р а б о т а н а с ъ о р ъ ж е н и я т а н а В о д н а к а ск а д а е
п а р к „ М а р н о п о л е “ и ф о н т а н до к а р т и н н а га л е р и я е м е с т н о с т т а „ Б о р у н а “ , гр.
В е л и к о Т ъ р н о в о , п о е ж е д н е в е н г р а ф и к ” при условията, посочени в документацията и
приети от нас без възражения.
2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 29.06.2018 г., считано от
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към
документацията за обществена поръчка.
4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно
съответствие с направеното от нас предложение за посочения от вас срок - 2 (две)
години.
6. Срок за отстраняване на повреди и неизправности в системата 1 /един / (в часове, цяло
число).
7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с направените от нас предложения в срок от 2 (две) години. Ако в рамките
на този срок бъде достигнат прага от 70 000,00 (седемдесет хиляди лв. и 00 ст.) лева без
ДДС, договорът се прекратява предсрочно.
8. Задължаваме се да изпълняваме услугата, предмет на настоящата поръчка, качествено,
в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и с пълно
съответствие с условията на Възложителя, описани подробно в Техническата
спецификация към документацията за участие.
Гарантираме, че сме способни да изпълним поръчката в съответствие с действащото в
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата. Ще
изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите
представители. Гарантираме своевременност на изпълнението и качество. Всички наши
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действия по изпълнението ще бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита
интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемаме, че указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са
задължителни за нас и се задължаваме своевременно да информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението. Гарантираме, че няма да
разпространяваме на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация,
свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала ни известна по време и
във връзка с изпълнението ни на обществената поръчка.

Забележка: Участникът мож е да приложи към Техническата си оферта декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът
може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от
възложителя да не я разкрива.

Приложение:
1. Обяснителна записка
2. Сертификати за препарати

Дата
Подпис на лицето, печат

31 / 0 5 /2 0 1 8г.

Име и фамилия
Длъжност

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на
съоръженията на
Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността
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Съоръжението е разположено в централната част на парк „Марно поле“, гр. Велико
Търново, северозападно от ново изградения Летен театър на града. През 2012 г.
Община Велико Търново завършва ремонтните работи на парка и водната каскада с
прилежащите й съоръжения по проект „Повишаване качеството на живот, чрез
подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, като
са оформени терасовидно разположени шест басейна с различни размери и обща
площ 839 м2, всички с проектен обем на използваната вода 406 м3. Монтирани са 10
броя помпи за водни ефекти и 53 дюзи за реализацията им. Допълнително е
инсталирана друга помпа с по-голяма мощност и дебит за създаване на т.нар. ефект
„Река“, което представлява преливане между отделните басейни с 2 до 5 см водна
дебелина. Художественото осветление се осъществява посредством 61 броя
осветителни тела, които се управляват от електронен модул, програмируем за
нуждите на общината.

II.

РАБОТЕН ПЛАН
Съгласно изискванията на Възложителя ще изпълняваме следните дейности в ред

и последователност съобразени в изискванията на общината, както и с
технологичната необходимост на видовете дейности предмет на поръчката.
Дейностите по осигуряване на нормална работа на съоръженията са:
■

управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч.:

дневна програма;
вечерна програма;
празнична програма.
ш

почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите,

настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или според
предварително задание.
ш

почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други

замърсители.
■

Почистване на пространствата около каскадата с цел предотвратяване на

замърсявания на водния басейн.
■

почистване, измиване на басейните и поддръжка на водата с препарати -

филтрация и дезинфекция;
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- Доставка и третиране с препарати против зеленясване, доставка и третиране с
дезинфектанти и коагуланти, както и всяка необходима обработка на водата в
басейна, така че да се поддържат хигиенно санитарните и технологични норми на
водата в каскадата.
- Всички препарати ще бъдат придружени с необходимата документация и
сертификати.
- При дъждове, замърсявания с прах и др. в следствие на вятър, листа, цвят от
дърветата в парка и др, ще се коригират дозите на препаратите.
■

обслужване на помпите, почистване на фините филтри;

- Ще извършим ревизия на филтърната система на каскадата.
- От направения първоначален оглед констатирахме, че каскадата не е
оборудвана със „скимери“, които да събират листа и други от повърхността на водата.
- Ще предложим система за инсталиране на „стационарни“ или „подвижни“
скимери за подобряване хигиената на каскадата.
■

обслужване на ел, съоръженията;

- Ежедневна и ежеседмична профилактика на ел. съоръженията
- Предвид факта, че част от осветителните тела се намират в басейна, а друга
част от художественото осветление е достъпно за граждани, ще се извършва
ежеседмична диагностика за утечни токове по захранващите проводници.
■

демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта и монтаж на същите за

работа през пролетта, лятото и есента. Въпреки посоченото в документацията, че през
месеците когато каскадата няма да работи, не се заплаща поддръжка й, поемаме
ангажимент да правим периодични прегледи на състоянието на басейните, ще следим
за наличие на предпазните съоръжения на дюзите и куплунгите на прожекторите,
както и за цялостното състояние на каскадата. Времето ще бъде използвано за
извършване на планови ремонти и модернизация на съоръженията.
в

изработка, монтаж и демонтаж за защита от посегателства на

съоръженията, монтирани на обекта;
- Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане
на допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от
атмосферните условия и състоянието на съоръженията.
- Следене нивото на водата в басейните, допълване при необходимост и при
констатиране на сериозна загуба на вода, извън обема на изпаренията, откриване на
мястото на аварията и отстраняването и.
■

съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на
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фирмата;
- Диагностика на състоянието на каскадата и отстраняване на възникнали аварии,
изискващи разкопаване или разбиване на стените или дъното на каскадата, за да
бъде достигнато до аварията. Също диагностика и ремонт на помпи с електронно
управление и контролери, замяна на дефектирали части и други сериозни ремонти се
извършват срещу допълнително заплащане по договорената часова ставка, след
представен анализ за ценообразуване по представената таблица.
С цел осигуряване на нормална, качествена и безаварийна работа на
съоръженията, дейностите ще бъдат извършвани от обучен и опитен персонал, който
предварително ще бъде инструктиран и запознат с нуждите и изискванията на
Възложителя и работата му ще е изключително съобразена с тях. Освен това имаме
възможност да реагираме чрез насочване на допълнителен човешки ресурс към
дейността при необходимост без това да наруши ритъма и качеството на работа на
обекта.
Съгласно монтираните в обекта системи, съгласно одобрените от Възложителя
графици ще се използват автоматиката на съоръженията и ще се използва
автоматичен и/или ръчен режим на работа:
■

Включване в 08.00 часа и изключване 24.00 часа;

■

Използване на програматора за работа на помпите и дюзите:

- Ефект „Река“;
- Празнична програма;
- Едновременна работа на горните;
- Вечерна програма;
- Художествено осветление;

В началото на работния ден се преглеждат и при необходимост почистват всички
дюзи, прави се тяхната регулация. Паралелно с тези дейности се извършва проверка
на всички помпи, електрическа окомплектовка, автоматика и т.н.

Извършва се регулярно почистване на басейните от механични замърсители,
почистват се решетките и другите спомагателни съоръжения. Два пъти в седмицата
ще се прави почистване и профилактика на помпените съоръжения и техните филтри.

Ежедневно се прави химическа обработка на водата, след направени анализи с
цел точно дозиране на препаратите и избор на техния вид.
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В годишен план диференцираме два експлоатационни периода - нормална
експлоатация (летен сезон) и зазимяване и поддръжка извън експлоатационния сезон
(зимен сезон).

Летния сезон започва в началото на месец март. Извършва се профилактика на
всички входни и изходни тръби, основно почистване и/или подмяна на филтри,
преглед на автоматиката и другите системи на съоръжението. Възстановяват се
всички демонтирани през зимата части и аксесоари, механични елементи,
електрическо оборудване. Прави се единично изпитание на всяка една помпа и
инсталация.
След като всичко е изпитано и е установено, че работи нормално, ще направим
един протокол от изпитването, които ще бъде предоставен на Възложителя с доклад
за готовност за започване на експлоатация.
След получаване на възлагане за започване на работа на съоръжението ще
пристъпим към напълване на басейните с вода, регулация на съоръженията за работа,
обезвъздушаване на водните инсталации и т.н., след което може да започване
работата на съоръженията по съгласуван с Възложителя график и ред, както и
съгласуване на предварително заложените в програмите готови режими на работа.

Преди Зимният сезон след нареждане от Възложителя, се правят няколко
процедури: състои се в изпразване на водата от басейните, демонтаж на дюзи и
кранове със съответното обезопасяване и затапване, прочистване и източване на
резервоари, помпи и водопроводни мрежи и съоръжения с цел предотвратяване на
замръзване, както и почистване на отводнителната и канализационната система.
Прави се основно почистване на целия басейн.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА

В организационен план фирмата ни разполага с достатъчно обучен и опитен
персонал за извършване на дейността. Управителя на фирмата има натрупан опит в
страната относно организация на подобен род дейности, с което ще гарантира
качество и коректно изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Материалите
който ще използваме, са от производители, с доказано качество на българския пазар,
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като използването им ще бъде съпроводено със сертификати, декларции и други
изискуеми документи за доказване на качеството им.
Възлагането, изпълнението и реализацията на дейностите ще се извършва следната
схема, която е гъвкава и може да се променя при необходимост във всеки един
момент от изпълнение на дейността: Възложителя възлага дейностите и определя
графици за изпълнение на управителя (отговорник) на избраната фирма .Той поема
отговорноста да подсигури материалите и оборудване и механизация за възложената
дейност. Управителя разпределя задачите на своя персонал според определините
графици , а те от своя страна трябва да водят отчет за извършените работи като
обратна връзка към своя началник.Съответно фирмата изпълнител трябва на някакъв
период да информира възложителя за това как се справя с възложената задача.
Предложения начин на работа и взаимоотношения между страните в процеса, дава
възможност за нормално изпълнение на дейността, както и въвеждане на корекции на
работите по време на изпълнение.От изключителна важност е свеждането на
изнформация по обратен на възлагането ред.
Основни причини от вътрешен характер за появата на риск, могат да бъдат липса
на координация между изпълнителски и ръководен персонал, напускане на работници
и/или служители, липса на условия на труд, липса на основни лични предпазни
средства и средства на извършване на дейността и др.
Създадената във фирмата ни организация няма да позволи появата на подобен род
предпоставки, поради факта, че във фирмата работят доказани специалисти с
дългогодишен опит които са специално обучени за спецификата на използваните
материали и обурудване, доказали своята лоялност към ръководството.Управленския
персонал е опитен и с квалификация, позволяваща безпроблемното извършване на
вскички посочени по горе дейности. Внедрените ни системи 180 9001:2015 в тази
област е гаранция за качеството на работа на фирмата ни.
Относно външните препоставки за възникване на риска, такива могат да бъдат
липса на финансиране или навременно плащане за дейността, промяна в условията на
Договора, закъснение и/или промяна в условията на доставките от основните
доставчици и др.
За недопускане на възникване на риска от тези предпоставки можем да гарантираме с
дългогодишните си отношения с доставчиците, с което във времето са доказали
своята коректност.Избрания начин на работа с постоянна връзка с Възложителя, няма
да допусне появата на негативни причини за промяна във взаимните договорни
отношения. Относно липсата на разплащане от страна на Възложителя, ние сме в
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състояние да извършим дейността, в разумен срок , за своя сметка и забавянето на
разплащането от страна на Възложителя да не се отрази на нормалното изпълнение
на договора.
По време на експлоатацията ще се използват следните технологии и материали за
обработка на вода в обекта, за да се получи добро качество и не на последно място с
много добър естетически ефект.
Основно почистването на водата се разпределя условно на два метода - механично и
химично, като двата метода ще се използват паралелно, суобразено с дневното и
сезонното разпределение на дейността.

Механично почистване
1.

Ежедневно почистване с подходящи аксесоари:

- Кепче плитко за почистване на повърхностният слой от листа,иглички, насекоми
и др.

- Кепче дълбоко за почистване на дъното от груби замърсявания на утаени
замърсявания

- Почистване на стените с четка за стени

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в
парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по
ежедневен график ”

- Допълнително почистване на дъното с ръчна подочистачка

- Количка за почистване - самостоятелна филтрираща количка

Химична дезинфекция на водата
При този вид дейност ще бъдат извършвани няколко вида поддейности за
постигане на нужните резултати:

1.

Ежедневно измерване на рН-стойностите и коригиране в рамките на
нормалното ниво от 7,0 до 7,4. Коригирането ще бъде извършвано е pH
коректор „Плюс” или „Минус”- Ще използваме Солна кисилина конц. 30/33%
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в течно състояние, дозировка: 1,21 / 1 0 0 т3 за понижаване на 0,2 деление

2.

Ежедневно измерване на хлорните стойности на водата и поддържане в
нормалните граници между 0,3 и 0,6 mmol - Ще използваме Натриев
хипохлорид 90g/l - в течно състояниес дозировка: 1.51 / 1 0 0 т3 за понижаване
на 0,2 деление. Шоковото третиране при нужда ще бъде извършвано с
бързо-разтворим ограгичен стабилизиращ хлор на гранули -1,5кг/100м3.

3.

Против образуването на водорасли ще бъде използван концентриран
непенлив алгицид, който ще бъде добавян два пъти седмично и дозиран
спрямо водният обем на съоръжението - Алгицид / 0,51/10 0 т 3 на седмица /.

4.

Ще бъде използвана монтираната автоматична дозаторна система за
препаратите / Състой се от две дозаторни помпи (модел Exactus или
Optima), два електрода, два държача за електродите, два крана на D 20мм,
два тройника на D 20мм, два прехода / Описание: 10 литра на ч а с /15 бара за басейн до 500 м3

5.

Всички препарати, използвани за третиране на водата ще бъдат течни.

Техническа поддръжка на съоръженията ще се осъществява посредством:
1.

Основно почистване на съоръжението с подходящи почистващи и
дезинфектиращи материали и препарати.

2.

След първоначалното зареждане водата ще бъде третирана с препарат
против образуването на варовик (важно условие за безпроблемната
циркулация на дюзите).

3.

Преди пускане на съоръжението в експлоатация ще бъде извършена
обстойна проверка и профилактика на всички части свързани с водните
ефекти и осветлението.

4.

До настоящият момент не е предвидена отводнителна канализация всички
терасовидни площи около цялата водна каскада и поради тази причина при
всеки валеж на дъжд цялото количество вода се излива заедно с част от

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в
парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по
ежедневен график ”

измитата почва и отпадъци в басейните на каскадата. За предотвратяването
на този проблем ще бъде изготвен технически проект с предложение за
ремонт към Обшина В.Търново.
5.

Основно почистване на дюзите от варовик и замърсявания преди монтажа.

6.

Регулиране на дюзите.

7.

Почистване или подмяна на фините филтри.

8.

Цялостна и обстойна проверка на ел. захранване, ел. табла,
трансформатори, контролните табла за управление на водните и светлинни
ефекти

9.

След пускане на съоръжението в експлоатация ще бъде извършена
техническа проверка и при нужда ще бъде извършена настройка на
дневната, вечерната и празничната програма.

10.

След приключване на сезона съоръжението ще бъде зазимено, като бъдат
демонтирани дюзите и всички изложени на замръзване тръби и кранове.

11.

Демонтираните части ще бъдат основно почистени с необходимите
препарати за отстраняване на варовиковите отлагания и прилежно
складирани.

IV.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ

Изпълнението на дейностите предмет на поръчката ще се осъществяват от две
лица със придобит опит и квалификация.
От лицето Димитър Илиев Чакалов, ще извършват дейностите по:
в

Управление на водните и светлинните ефекти от 08:00ч. - 24:00ч. -

дневна, вечерна и празнична програми;
■

Обслужване на ел. съоръженията;

■

Обслужване на помпите, почистване на финните филтри;

■

Почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите;

в

Изработка, монтаж и демонтаж за защта от посегателства на

съоръженията, монтирани на обекта;
■

Почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други

замърсители;

а

Почистване на басейните през зимата от листа, сняг, лед и други

замърсители за предпазване от задръстване и замърсяване на канализационната и
оточната система;

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в
парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по
ежедневен график ”

От лицето Димитър Христов Атанасов, ще се извършват дейностите по:
■

Почистване , измиване на басейните и поддръжка на водата;

а

Изработка, монтаж и демонтаж за защита от посегателства на

съоръженията, монтирани на обекта;
■

Почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите;

и

Почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други

замърсители;
Демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта и монтаж на същите за

в

работа през пролетта, лятото и есента, източване на водата, наблюдение и почистване
на басейните през зимата от листа, сняг, лед и други замърсители за предпазване от
задръстване и замърсяване на канализационната и отточната система;
в

Съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на

изпълнителя;
Действията на лицата ще бъдат координирани и контролирани ежедневно от
управителя на фирмата.
Изпълнението на дейностите ще се отчита ежемесечно пред Възложителя или негов
представител. За целта ще се изготвят и двустранно подписват протоколи за
извършената работа.

Всички описани дейности се отнасят и за фонтана д о картянната галерия в
местността „Боруна“

V.

ИДЕЯ ЗА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАСКАДАТА:

❖

Проектиране и монтаж на пясъчна филтърна система. Съществуващия

към момента принцип на филтриране не отговаря на изискванията. Пропускат
сеголеми частици, които затормозяват работата на помпите и дюзите и предизвикват
аварии. Монтирането на пясъчна филтация и монтажа на скимери, ще подобри
значително филтърната система на каскадата.
❖

Забелязахме, че в каскадата влиза пръст от тревните площи. Ще

предложим мерки за спиране на пръстта да прониква в каскадата.
❖

Оптимизация на системата за програмиране и осигуряване на

възможност за допълнителни, по-лесни интерфейси за добавяне на допълнителни

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в
парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по
ежедневен график ”

програми.
❖

Изграждане на звукова система и работата й в синхрон с ефектите на

фонтаните и светлината.
❖

Закупуване и осигуряване на възможности за монтаж на други типове

дюзи за внасяне на допълнителните ефекти и по- голямо разнообразие.

Дата: 31.05.2018г.

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

Образец №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „И з в ъ р ш в а н е н а д е й н о с т и п о о си гуряв а н е
на норм алн а р а б о т а на с ъ о р ъ ж е н и я т а на В о д н а каскада е п а р к „М а р н о п о л е “ и
ф о н т а н до к а р т и н н а га л е р и я е м е с т н о с т т а „ Б о р у н а “ , гр . В е л и к о Т ъ р н о в о , п о
еж едневен гр а ф и к ”

От: ЕЛ СТРОЙ ИНЖ ЕНЕРИНГ - 2015 ООД
(наименование на участника)
с адрес: гр.В. Търново, ул.”Магистрална” №3,ет.4

тел.: 0888 78 37 80, факс:...................................... e-mail: elstroy.eng@gmail.com,
ЕИК/БУЛСТАТ: BG 203432589,
Регистрация по ЗДДС: BG 203432589
Разплащателна сметка:
IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Град/клон/офис:
Адрес на банката:

УВАЖ АЕМ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в
обявената обществена поръчка с предмет: „И з в ъ р ш в а н е н а д е й н о с т и п о о си гур яв а н е на
н о р м а л н а р а б о т а н а с ъ о р ъ ж е н и я т а н а В о д н а к а ск а д а в п а р к „ М а р н о п о л е “ и ф о н т а н
до к а р т и н н а га л е р и я в м е с т н о с т т а „ Б о р у н а “, гр. В е л и к о Т ъ р н о в о , п о е ж е д н е в е н
гр а ф и к”

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:
......................................... ...........

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагана месечна цена за обслужване на Водна каскада в парк „Марно поле“
(в цената да бъдат включени всички консумативи, необходими за поддържане на
каскадата):
1840,86 лв /хиляда осемстотин и четирдесет лева и 86 ст / без Д ДС

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

2209,03 лв /две хиляди двеста и девет лева и 03 ст / с ДДС
4. Предлагана месечна цена за обслужване на Ш адраван до картинна галерия (в
цената да бъдат включени всички консумативи, необходими за поддържане на
шадравана):
930,30 лв /деветстотин и тридесет лева и 30 ст / без ДДС
1116,36 лв /хиляда сто и шестнадесет лева и 36 ст / с ДДС
5. Предложената обща месечна цена за извършване на услугата от т.З и т.4:
2771,16 лв /две хиляди седемстотин седемдесет и един лева и 16 ст / без ДДС
3325,39 лв /три хиляди триста двадесет и пет лева и 39 сг / с ДДС
* Месечната йена за извършване на услугата се заплаща за периода от месец Март
до месен Ноември включително. За периода на зимните месеци Декември, Януари и
Февруари, Възложителят не дължи заплащане на месечната йена. През зимните месени,
към изпълнителя могат да бъдат разплашани само инцидентно възникнали разходи
свързани с проявили се аварии. Разходите ще се разплашат при условията на т.3, а
изпълнението за отстраняването на повреди и неизправности през всички месени да е при
условията на т.4 от Техническата спецификаиия.
6. Предлагана часова ставка: 3,20 /три лева и двадесет стотинки/ лв./ч.ч. (при
възлаг ане на поддръжка за отстраняване на възникнали аварии, изискващи разкопаване
или разбиване на стените или дъното на каскадата за достигане до аварията, както и
диагностика и ремонт на помпи с електронно управление и контролери и замяна на
дефектирали части от тях).
7. Начин на ценообразуване на предложената обща месечна цена: (стойността на
материалите се доказва с фактури от доставчик и се одобряват от представител на
Възложителя)
Предлагана месечна цена за обслужване на водна каскада в парк "Марно поле”
Описание
Труд
Допълнителни разходи труд

М ярка

Количество

ч.ч

270

%

80,00%

Ед.Цена

3,20

Всичко

864,00
691,20

Всички труд:

1555,20

Материали
Помощ ни материали и
консумативи
Препарати за поддъ ржане на
водата

Доставно - складови разходи

комплект

1

48,00

48,00

комплект

1

52,00

52,00

Общо
материали:

100,00

%

10,00%

!
М еханизация
Допълнителни разходи
механизация

мсм
%

4
10,00%

10,00
Всичко
материали:

110,00

20,00

80,00
8,00

Всичко
механизация:

88,00
1753,20

Общо
%

Печалба

5,00%

87,66
1840,86

Всичко

Предлагана месечна цена за обслужване на шадраван до картянна галерия в м.
„Боруна“
Описание
Труд
Допълнителни разходи труд

М ярка

Количество

ч.ч

150

%

80,00%

Ед.Цена

3,20

Всичко

480,00
384,00

Всички труд:

864,00

Материали
Помощ ни материали и
консумативи
Препарати за поддъ ржане на
водата

Доставно - складови разходи

М еханизация
Допълнителни разходи
механизация

комплект

0,1

48,00

4,80

комплект

0,1

52,00

5,20

Общо
материали:

10,00

%

мсм
%

10,00%

0,5

1,00
Всичко
материали:

11,00

20,00

10,00
1,00

10,00%
Всичко
механизация:

Общо
Печалба
Всичко

11,00
886,00

%

5,00%

44,30
930,30

Посоченото възнаграждение включва:
- управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. - дневна,
вечерна и празнична прсярами. Настройване на програматора за редуване на ефектите
периодично или според предварително задание.
- почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите.
Поддържане в изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи,
кранове, осветители или осветителни тела на територията на каскадата. Отстраняване на
течове в откритите части на системата.
- почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители.
Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на
каскадата.
- почистване и измиване на басейните. Доставка и поддръжка на водата с
препарати - филтрация и дезинфекция. Доставка и третиране с препарати срещу
„зеленясване”, дезинфектанта и коагуланти, както и всяка необходима обработка на

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА,
ШИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОИТО ЩЕ
ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Подписаният/ата Димитър

Чакалов
( т р и т е имена)

в качеството си на Управител
(д л ъ ж н о с т)

на ЕЛ СТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ - 2015 ООД
(наименование на у ч а с т н и к а )

ЕИК 203432589 - участник в обществена поръчка с предмет:

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна
каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр.
Велико Търново, по ежедневен график”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Персоналът, с който предлагаме да изпълним обществената поръчка, в съответствие с
изискванията на Възложителя, е, както следва:
№

Трите
имена

1

Димитър
Атанасов

Образование и
квалификация
(степен,
специалност, учебно
заведение)

Професионален
опит
(месторабота,
период,
длъжност)

Средно образование,

От 10.1995 - до
11.1998 г.в
„Сиконко” АД
като
водопроводчик

Доплома №
025077/от1988г.
СУ“Цанко
Церковски „—
гр.Полски Тръмбеж,
Удостоверение за
продобита
профисеонална
квалификация
№32/от 1993гСтроителен
работник със
специалност В иК ,
водопроводчик,
издадено от ООН

Длъжността,
която ще
изпълнява
лицето при
изпълнение на
обществената
поръчка
ВиК
специалист

Вида на
правоотношението
на лицата с
участника
(трудово,
гражданско, друго)
Трудов договор

От 06.2002 - до
03.2006 г в
„Сиконко
Агрия” гр.
София като
монтьор ВиК
Ог 03.2006- д о
03.2007 в
„Консорциум
Агробизнес”
АД като

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

“Автотранспорт“

водопроводчик
От 11.2007 г . до 04.2008 г. в
„Европа МХ”
ЕООД като
водопроводчик
От 03.2017 г . до момента в
„Ел Строй
Инженеринг2015” ООД като
монтьор ВиК

2

Димитър
Чакалов

1
1

Магистър,
Електроенергетика и
електрообзавеждане,
№ 12ЕЕ01226/
03.09.2012Г
издадена от ТУ Габрово

Електротехник

От 07.2007г. до
07.2009 г. Нола 7 ЕООД
монтьор ел.
оборудване

Управител
(Самоосигуряващо
лице)

От 08.2009 до
06.2015 г . Енерго про
мрежи АД като
Специалист
енергиен
контрол
От 03.2015 г , Управител и
Енергетик в „Ел
Строй
Инженеринг2015” ООД

2.
Приложение: Копия на дипломите на персоналът, с който предлагаме да изпълним
обществената поръчка

Дата: 14.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:...

(

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

