
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, гр. Стара Загора 
ПРЕДМЕТ: „Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на 
територията на гр. Велико Търново" 

ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП 

Днес Ат^г.~?.л...2019 г. в град Велико Търново, между: 
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: трад Велико 

Търново, пл. „Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна, 

и 
2. „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със 

седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, 
тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@city-gas.eu, представлявано от Мирослав 
Ангелов, в качеството на управител и едноличен собственик на капитала наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, 
ал. 1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП") и Решение № РД 24-116 от 
14.08.2019 г. по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2019-
0021 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново", се сключи този договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. С настоящия договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши 
дейности по „Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на 
територията на гр. Велико Търново ", включващи проектиране, изпълнение на строително -
монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за събиране на битови 
отпадъци на територията на община Велико Търново, в съответствие с Техническа 
спецификация от Документацията за обществена поръчка. 
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II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2 (1) Мястото на изпълнение на договора (място на доставка) е град Велико 
Търново. 

(2) Настоящият договор се сключва за срок от 4 (четири) години, считано от датата на 
подписване на същия или до възлагане на не повече от 100 бр. подземни контейнери, в 
рамките на стойността по чл. 3 от настоящия договор, което от двете събития настъпи първо. 

Страните определят следните срокове за изпълнение, съгласно Техническото 
предложение на изпълнителя Образец № 3, неразделна част от договора, както следва: 

(3) Срок за изпълнение на всяко конкретно възлагане в календарни дни 45 /четиридесет 
и пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо. 

(4) Гаранционен срок на предлаганите подземни контейнери 72 /седемдесет и два/ 
месеца, считано от датата на въвеждането в експлоатация и подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол. 

(5) Срок за представяне на проекта 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата 
на получаване на възлагателното писмо; 

(6) Срок за доставка на контейнерите 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата 
на одобрение на проекта от възложителя; 

(7) Срок за монтаж на подземни контейнери 10 /десет/ календарни дни, считано от 
датата на доставка на контейнерите. 

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 3. (1) Стойността на настоящия договор е до 1 042 000,00 (един милион и 
четиридесет и две хиляди) лева без ДДС или 1 250 400,00 (един милион двеста и петдесет 
хиляди и четиристотин) лева с ДДС. 

(2) Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 1 
контейнер: 

- 10 400,00 /десет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС. 
- 12 480,00 /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет/ лева с ДДС; 

(3) Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 
контейнера: 

- 20 776,00 /двадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева без ДДС. 
- 24 931,20 /двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и един лева и 20 ст./ лева 

е ДДС; 
(4) Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 3 

контейнера: 
- 31 056,00 /тридесет и една хиляди и петдесет и шест/ лева без ДДС. 
- 37 267,20 /тридесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем лева и 20 ст./ лева с 

ДДС; 
(5) Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 

контейнера: 
- 41 305,00 /четиридесет и една хиляди триста и пет/ лева без ДДС. 
- 49 566,00 /четиридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и шест/ лева с ДДС, 

съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. 
(6) Цените по договора не подлежат на промяна. 
(7) Към датата на сключване на договора, Възложителят е осигурил само частично 

финансиране в размер на 50 000,00 лева без ДДС, а за останалата част до размера на 
стойността на договора при осигурено финансиране при условията на чл. 114 от ЗОП. 
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Чл. 4 Цените по чл. 3 включват всички разходи, свързани с изпълнението на този 
договор, включително: 

(1) заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, вкл. произтичащи 
социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на Изпълнителя. 

(2) заплащане на възнаграждения на допълнителни експерти на Изпълнителя (вкл. и 
помощен екип), вкл. произтичащи социални и здравни плащания. 

(3) всички разходи, свързани с управлението на договора за обществената поръчка; 
(4) транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други съпътстващи доставката 

дейности на изпълнителя до мястото за изпълнение, както и тези за складови разходи и други 
действия, свързани с цялостното изпълнение на предмета на поръчката. 

Чл. 5 Плащането се извършва в български лева, при спазване на реда и условията на 
договора, по банков път, по посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва: 

Банка: 1 

I B A N Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
BIC 

IV. ПЛАЩАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 

Чл. 6. (1) Възложителят заплаща стойността на възложените работи по банков път, по 
посочена от Изпълнителя банкова сметка по следния начин: 

(2) авансово плащане в размер 30% (тридесет процента) от сумата за изпълнение на 
конкретно възлагане. Изплащането се извършва в срок до 30 календарни дни след получаване 
на възлагателно писмо за всяко конкретно възлагане и представяне на фактура. Авансовото 
плащане се приспада пропорционално от всяко следващо плащане. 

- междинно плащане 40% (четиридесет процента), от стойността на конкретно 
възложените работи, което се извършва в срок до 30 календарни дни, считано от датата на 
представяне на проекта за конкретно възложената доставка за подземни контейнери. 

- Окончателното плащане 30% (тридесет процента) от общата стойността на конкретно 
възложените дейности, ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне 
на приемо-предавателен протокол за действително извършена работа, подписани от страните, 
оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно ценово 
предложение на изпълнителя. 

Разпределението на средствата за срока на обществената поръчка ще става съобразно 
потребностите на Община Велико Търново и се определя годишно от Възложителя след 
решение на Общинския съвет за приемане инвестиционната програма на Община Велико 
Търново. 

(3) 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. 

(4) Разплащанията по ал. 3 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. 

(5) Към искането по ал. 4 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(6) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 5, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

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

3 



,. Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на 
гр. Велико Търново " 

(8) 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: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
б) 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. 

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б „а" и б. „б". 

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. Възложителят има право: 
(1) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява работата 

на Изпълнителя; 
(2) Да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем, качество и срок на 

неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация, Ценовата оферта и 
Техническо предложение на Изпълнителя от офертата; 

(3) Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем, качество и срок на 
изискванията на Техническата спецификация, Ценовата оферта и Техническо предложение на 
Изпълнителя от офертата и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията му; 

(4) Да изисква от Изпълнителя всякаква налична информация, свързана с предмета на 
настоящия договор и с неговото изпълнение; 

(5) С писмо да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за 
решаването на възникналите проблеми в хода на изпълнението на договора; 

(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 8. Възложителят се задължава: 
(1) Да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем, качество и срок на 

неговите изисквания, предвидени Техническата спецификация, Ценовата оферта и 
Техническо предложение на Изпълнителя от офертата; 

(2) Да заплати на Изпълнителя възнаграждение, в размера и по реда, определени в 
настоящия договор; 

(3) Да предостави на Изпълнителя всички необходими документи за правилното 
изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 

(4) Да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за 
качественото изпълнение на работата; 

(5) Да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението 
на работата; 

(6) Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

(7) Всички данни и софтуер съгласно специфичните изисквания на Възложителя, 
подготвени от Изпълнителя при изпълнение на договора са изключителна собственост на 
Възложителя. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) Изпълнителят има право: 
1. Да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията, определени в 

настоящия договор; 
2. Да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на 

дейностите, предмет на този договор; 
(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска 
изменение или допълнение към същия. 

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава: 
1. Да изпълнява качествено дейностите и задълженията, подробно описани в 

Техническата спецификация, при условията и сроковете на настоящия договор. 
2. Да информира Възложителя за всички възникнали проблеми в хода на изпълнението 

и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
3. Да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението 

за своя сметка. 
4. Да се придържа към всички приложими норми, закони и подзаконови нормативни 

актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора. 
5. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 
екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

6. В срок от 3 дни след сключване на допълнително споразумение за замяна на посочен 
в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати допълнителното 
споразумение на възложителя, заедно с доказателствата, че са изпълнени условията на чл. 66, 
ал. 2 и 11 ЗОП. 

Чл.11. При извършване на всяка конкретна доставка и монтаж на подземни контейнери 
да предоставя изчерпателни ръководства и инструкции за работа тях на български език. 

Чл.12. Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му ремонтни работи да 
влага качествени материали. Некачествено извършените работи и некачествените материали и 
изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. 

Чл.13. 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 по настоящия договор. 

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.14. (1) Срок на гаранционна поддръжка, съгласно чл.2, ал.З от настоящия Договор, 
считано от датата на въвеждането му в експлоатация и подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол. 

(2) При поява на повреди/дефекти, в срока по предходната алинея, Възложителят е 
длъжен писмено да уведоми Изпълнителя. Времето за реакция и срока за отстраняване на 
възникнали повреди/дефекти е не повече от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване 
на уведомлението. 
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Чл. 15. Гаранционният срок спира да тече за периода от възникването до 
отстраняването на повредите/дефектите. 

Чл. 16. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, дефектите или 
неизправностите, възникнали в гаранционния срок, считано от уведомяването по чл. 14, ал. 2 
от настоящия договор. При невъзможност за отстраняване на повредите в срока по 
предходното изречение, Изпълнителят е длъжен да достави и монтира, без допълнително 
заплащане, нови подземни контейнери за срока на ремонта, гарантирайки същата 
функционалност като тази на контейнерите, които се ремонтират. В този случай, 
гаранционният срок и взетите за ремонт контейнери се удължава с времето за отстраняване на 
повредата. 

Чл. 17. След изтичане на гаранционния период Изпълнителят да предостави на 
Възложителя всички необходими документи и материали, за извършените ремонти ако е 
приложимо. 

Чл. 18. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

VIII. ЕКИП 

Чл. 19. Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени в офертата, която е 
неразделна част от този договор, като екип. 

Чл. 20. Изпълнителят няма право да сменя членовете на екипа, посочени в офертата 
без предварително писмено съгласие на Възложителя. 

Чл. 21. В случаите, че се заменят членове от екипа на Изпълнителя, същия дава на 
Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от 
екипа. 

Чл. 22. При замяната на член от екипа, новият член трябва да притежава квалификация 
и професионален опит, съгласно поставените минимални изисквания в Документацията от 
проведената обществена поръчка. 

1Х.ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 23 (1) С всяко конкретно възлагателно писмо Възложителят определя, вид, 
вариант, мястото за доставка и монтаж на подземните контейнери, което се определя от 
спецификата на конкретното местоположение и инвестиционната програма на община Велико 
Търново, за съответната година. 

(2) Извършените работи се приемат от представители на Възложителя, което се 
удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан между Възложителя и Изпълнителя. 

(3) В случай, че при приемане на извършената работа се констатират несъответствия с 
Техническата спецификация, Възложителят чрез упълномощени представители, констатира 
несъответствията в двустранно подписан протокол, в който се дава срок за отстраняване на 
несъответствията, който не може да бъде по - дълъг от 7 работни дни. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя. 
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X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 24. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
договор свои задължения с гаранцията за изпълнение в размер на 31 260,00 (тридесет и една 
хиляди двеста и шестдесет) лева, представляваща 3 % (три процента) от стойността на 
договора без включено ДДС. 

(2) Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция (парична сума, внесена 
по сметка на Община Велико Търново, банкова гаранция или застраховка). 

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция/застраховка за изпълнение, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и същата да се 
продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия 
договор. 

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената 
гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) 
работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя 
размер. 

(5) В случай, че е предоставена банкова гаранция и банката, издала гаранцията за 
изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх 
задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума 
в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да 
предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща 
гаранция от друга банкова институция. 

(6) Гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна 
поддръжка се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за гаранционна 
поддръжка при изпълнение на задълженията на Изпълнителя за осигуряването й. 

(7) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(8) Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя в следните случаи: 
1. в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 
2. ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от съдебен орган - в този случай възложителят има право да усвои цялата или част 
от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при 
произнасянето по спора. 

XI. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. (1) При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента) от 
стойността на неизпълнената част на договора. 

(2) При частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента) от 
стойността на неизпълнената дейност, а при некачествено изпълнение - 30 % (тридесет 
процента) от стойността на неизпълнената дейност. 

(3) При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от 
договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет процента) от 
общата цена на уговореното с настоящия договор цена. 

(4) Възложителят има право да удържи предявената неустойка от плащането по 
договора и/или от внесената гаранция за изпълнение. 

7 



,. Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на 
гр. Велико Търново " 

Чл. 26. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви 
иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото 
законодателство в Република България. 

Чл. 27. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото 
и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 
следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по 
какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите 
задължения. 

Чл. 28. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея. 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 29. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, 
забавено или частично изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, 
което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на непреодолимата сила. 

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в 
срок не по-дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след 
изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има 
право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение. 

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, 
произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано 
от непреодолимата сила. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 30. Действието на този договор се прекратява: 
(1) С изпълнението на всички задължения на страните; 
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 
(4) С изтичане срока по чл.4, ал.1 от Договора. 
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(5) С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя. 

(6) При отказ на Възложителя от договора. 
(7) При смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя- физическо лице или 

прекратяване на Изпълнителя- юридическо лице. 

Чл. 31. В случаите по ал. 2, 3 и 5 от предходния член, Възложителят дължи на 
Изпълнителя възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

Чл. 32. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 29, ал. 4 се допуска както при 
пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с 
условията на чл.87-88 от ЗЗД. 

(2) При разваляне на договора Възложителят е длъжен да отправи 7 (седем) дневно 
писмено предизвестие до Изпълнителя. 

Чл. 33. Възложителят може да се откаже от договора, съгласно чл. 43 ал. 4 от ЗОП, 
както и съгласно чл. 40, ал. 5 от настоящия раздел, само когато има основателни причини за 
това. 

Чл. 34. Възложителят може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно 
писмено предизвестие и когато Изпълнителят: 

(1) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни; 

(2) не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя 
срок; 

(3) системно не изпълнява задълженията си по договора; 
(4) бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация; 
(5) изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за 

участие в обществената поръчка; 
(6) допусне нередности или измами в работата си, които водят до материални щети. 

Чл. 35. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините 
за това, Изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора при 
следните условия, и както следва: 

1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно 
условията на договора; 

2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените 
и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното 
авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер; 

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на 
датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 5 от договора. 

Чл. 36. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. 
(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията 

на чл. 116 от ЗОП. 

XIV. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 37. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са подписани от 
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упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения, направени по електронна поща и 
съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от 
заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към 
Изпълнителя относно изпълнението на договора. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на електронното съобщение (e-mail) - при изпращане по електронна поща; 

Чл. 38. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са: 
За Възложителя: 
гр. Велико Търново, пл. „Майка България'' № 2, 
тел.: 062/619 503 
Лице за контакт: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в 

Община Велико Търново 

За Изпълнителя: 
гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов'' № 14, ет. 1, an. 1, 
тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu. 
Лице за контакт: Мирослав Ангелов - управител. 

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
10 (десет)-дневен срок. 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 39. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения. При непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове между 
страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от 
ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред 
компетентния съд в гр. Велико Търново, съобразно правилата на родовата подсъдност. 

Чл. 40. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка 
с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на 
задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по 
обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл.41. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

Чл. 42. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 
Чл. 43. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 

изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя 
до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената 
страна е длъжна да отговори в тридневен срок след това. 

Чл. 44. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 
за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат 
от Възложителя като допълнение към Цената за изпълнение на договора. 
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,. Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на 
гр. Велико Търново " 

Чл. 45. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата 
страна при промяна на банковата си сметка. 

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно 
извършено. 

Чл. 46. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него, 
които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази на 
самия договор: 

. Техническа спецификация на обществената поръчка; 
Изпълнителя; 2. Ценова оферта иа 

3. Техническо пр^дл ожение на Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ Щ Г ^Sk 
Кмет на Община Be Ъо 

!/ / 

Даниела Данчева 
Главен счетоводител 
Община Велико Ттфнов^ 

Съгласуван с: 
Надя Петрова: 
Директор на ди 

11 
Русанка Александрова \ 
Главен юрисконсулт ij-f. 

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУТ 

Зорница Кънчева - Миладинова 
Началн кция СУ' 

Изготв 
Мая То 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Образец № 3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП 

// 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на 
територията на гр. Велико Търново". 

Долуподписаният Мирослав шгелов, 

в качеството ми на Управител 
(посочете длъжността) 

на „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД, 

(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 201219383, актуален телефон: 0888701290; факс: ; 

електронна поща info@city-gas.eu 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система от 
подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново". 

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение. 

1. Концепция и предложение за изпълнение на предмета на поръчката (детайлно 
описание на предлаганите подземни контейнери), включващо техническите им 
преимущества, естетическите и функционалните им характеристики. 

Технически преимущества на предложението за изпълнение на предмета на 
поръчката включват предложения за иновативни методи на изпълнение, технологични 
параметри на материалите, които ще се вложат при изпълнението на договора на база 
представените данни в техническата спецификация и изискванията на възложителя. За 
възложителя от съществено значение ще бъде съответствието на предложените технически 
преимущества с предмета на поръчката. 

Функционалните характеристики, насочени към бъдещата функционалност и 
последващата експлоатация на доставените и монтирани подземни контейнери за събиране на 
отпадъци. Под функционалност следва да се разбират характеристики на предложението, 
включващи оптимизиране на експлоатационните качества, включително такива, свързани с 
тяхното бъдещо използване от крайните потребители. 

Естетическите характеристики, свързани както с цялостната визия на подземните 
контейнери за събиране на отпадъци - общ вид, надписи, дизайн на приемното устройство, 
табелите, начин за решена достъпност, така и с визията и външния вид на надземната част на 
съдовете, включително надписи и табели на всяко приемно устройство, и покритие на 
хидравличния капак на съдовете за отпадъци. Естетическите характеристики включват и 
предвидените основни материали с фокус върху влиянието върху общата визия на всяка една 
точка за подземни контейнери. 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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Участниците следва да представят подробно описание на естетическите 
характеристики на предлаганите подземни съдове за събиране на отпадъци на^/база на 
представените данни в техническата спецификация и изискванията на възложителя в 
съответствие с предмета на поръчката и целите на договора, включително и визуализация чрез 
графичен материал. 

Приложение 1 
Предложения за изпълнение предмета на поръчката, които не отговарят на 

техническата спецификация или в които отсъства Концепция и предложение за изпълнение 
на предмета на поръчката, следва да бъдат предложени за отстраняване. 

2. Срок за изпълнение на всяко конкретно възлагане 45 / четиридесет и пет/ 
календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо. 

3. Гаранционен срок на предлаганите подземни контейнери - 72 /седемдесет и два/ 
месеца, считано от датата на въвеждането в експлоатация и подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол. 

ВАЖНО! Максималният гаранционен срок на посочените доставки, определен от 
Възложителя, не може да бъде повече от 6 години - 72 месеца, а минималният не може да 
бъде по-малък от 2 години - 24 месеца. Предложения, които са над максимално допустимия 
гаранционен срок или под минималният ще бъдат предложени за отстраняване от 
процедурата. 

4. Срок за представяне на проекта - 15 /петнадесет/ календарни дни (не повече от 
15 календарни дни) считано от датата на получаване възлагателното писмо; 

5. Срок на доставка на контейнерите - 20 /двадесет/ календарни дни (не повече от 
20 календарни дни, считано от датата на одобрение на проекта от възложителя 
/Предложеният срок за доставка и монтаж следва е приложим за изграждане на 1, 2, 3 и 4 
контейнера/)', 

6. Срок за монтаж на подземни контейнери - 10 /десет/ календарни дни (не повече 
от 10 календарни дни) считано от доставката на контейнерите. 

Общ срок за изпълнение на дейностите по проектиране, СМР, доставка и монтаж за 
конкретното възлагане не по-дълъг от 45 календарни дни. 

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще 
бъде отстранен от участие в поръчката. 

7. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

8. Декларирам, че съм съгласен срокът на валидност на нашата оферта да е до датата, 
посочена в раздел IV.2.6 от обявлението за поръчка. 

9. 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. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Ел. носител^ по преценка на участника, в случаите, в които участника прилага 
, SA v . 

Други fnonneueutta на участника). 
' - ' / п ( - f / , 

Подпис и п 
Дата 21/06/2019 г. 1" 7 Х 

Име и фамшшя Мирослав Ангелов 
ДльжпоСгУнравител 
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О б р а з е ц № 4 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци 
на територията на гр. Велико Търново". 

Долуподписаният Мирослав \нгелов, 
в качеството ми на Управител 

(посочете длъжността) 
на „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД, 

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 201219383., актуален телефон: 042/656565 
факс: ; електронна поща info@city-gas.eu 
Регистрация по ЗДДС: 
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

Разплащателна сметка: 
IB AN сметка 1 
BIC код на банката 
Банка: „. _ __ 
Адрес на банката: i 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система от подземни контейнери за 
битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново". 

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия: 

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на обществената 
поръчката е както следва: 

1.1. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 1 
контейнер: 
10 400,00 /Десет хиляди и четиристотин лева и 0 стотинки / лева без ДДС 
12 480,00 / Дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 0 стотинки / лева с ДДС. 

1.2. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 
контейнера: 
20 776,00 /Двадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и 0 стотинки/ лева без 
ДДС 
24 931,20 /Двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и един лева и 20 стотинки / 
лева с ДДС. 

1.3. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 3 
контейнера: 
31 056,00 /Тридесет и една хиляди и петдесет и шест лева и 0 стотинки/ лева без ДДС 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
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37 267,20 /Тридесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем лева и 20 стотинки/ лева с 
ДДС. 

1.4. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 
контейнера: 
41 305,00 / Четиридесет и една хиляди триста и пет лева и 0 стотинки/ лева без ДДС 
49 566,00 / Четиридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и 0 стотинки/ 
лева с ДДС. 

Забележка: Цените, посочени за изграждане на 1, 2, 3 и 4 контейнера следва да съдържат 
всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, включително проектиране, СМР, 
доставка и монтаж, транспорт. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнението на 
поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в документацията. 

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи необходими за 
реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка, включително проектиране, 
СМР, доставка и монтаж, транспорт. 

Потвърждаваме, че цена за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, като 
същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за проектиране, 
изграждане, доставка и монтаж. 

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС с 
точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифровото и 
изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1/ Окрупнени КСС; 
2/ Ел. носител (в случаите, в които участника прилага такъв). 

/ А 1 X 
Дата 21/06/2019 

Име и фамилия Мирослав i 
Подпис на упълномощеното лице , 

Наименование на участника и „ИЦЖЕН! ПАНИЯ 
печат СИТПГАЗ 
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О К Р У П Н Е Н И к с с 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане 
на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико 

Търново". 

Долуподписаният Мирослав Ангелов, 
в качеството ми на Управител 

(посочете длъжността) 
на „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД, 

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 201219383., актуален телефон: 042/656565 
факс: ; електронна поща info@city-gas.eu 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашите окрупнени КСС за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система от подземни контейнери за 
битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново". 

Система за разделно събиране на отпадъци и монтиране на 1 /един/ брой подземни 
контейнери 

к с с 
Вариант 1 /един/ контейнер 

поз. описание мярка количество е д. цена 
/лв/ обща цена /лв/ 

1. Проектиране 

1.1. Проект за изграждане на подземни 
контейнери - 1 150,00 150,00 

2. Строително - монтажни работи 

2.1. 
Разчистване на площадката, 
ограждане, обезопасяване на 
обекта. 

- 1 50,00 50,00 

2.2. Изкопни работи, извозване и 
депониране на земни маси до 10 км. т 3 8,00 19,00 152,00 

2.3. Доставка и изготвяне на 
нивелирана пясъчна подложка т 3 0,50 42,00 21,00 

2.4. 

Доставка и монтаж на бетонова 
шахта, контейнер, капак, приемен 
съд и хидравлична система с един 
контейнер 

K-T 1 9807,00 9807,00 

2.5. 

3. 

Доставка и изготвяне на обратен 
насип и уплътняване т 3 1,20 55,00 66,00 2.5. 

3. Довършителни работи 

3.1. Възстановяване на настилките 
около съоръжението т 2 4,40 35,00 154,00 

Цена Вариант 1 /един/ контейнер, без ДДС: 10400,00 
ДДС 20%: 2080,00 

Цена Вариант 1 /един/ контейнер, с ДДС: 12480,00 
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Система за разделно събиране на отпадъци и монтиране на 2 /два/ броя подземни 
контейнери 

к с с 
Вариант 2 /два/ контейнера 

поз. описание мярка количество ед.цена /лв/ обща цена /лв/ 

а Проектиране 

l. i . Проект за изграждане на подземни 
контейнери - 1 150,00 150,00 

2. Строително - монтажни работи 

2.1. 
Разчистване на площадката, 
ограждане, обезопасяване на 
обекта. 

- 1 90,00 90,00 

2.2. 
Изкопни работи, извозване и 
депониране на земни маси до 10 
км. 

ш3 20,00 19,00 380,00 

2.3. Доставка и изготвяне на 
нивелирана пясъчна подложка ш3 1,00 42,00 42,00 

2.4. 

Доставка и монтаж на бетонова 
шахта, контейнер, капак, приемен 
съд и хидравлична система с два 
контейнера 

к-т 1 19614,00 19614,00 

2.5. Доставка и изготвяне на обратен 
насип и уплътняване т 3 

1 
4,00 

! 
55,00 220,00 

3. Довършителни работи 

3.1. Възстановяване на настилките 
около съоръжението т2 8,00 35,00 280,00 

Цена Вариант 2 /два/ контейнера, без ДДС: 20776,00 
ДДС 20%: 4155,20 

Цена Вариант 2 /два/ контейнера, с ДДС: 24931,20 

¥ 



Система за разделно събиране на отпадъци и монтиране на 3 /три/ броя подземни 
контейнери 

к с с 
Вариант 3 /три/ контейнера 

поз. описание мярка количество ед.цена /лв/ обща цена /лв/ 

1. Проектиране 

1.1. Проект за изграждане на подземни 
контейнери - 1 150,00 150,00 

2. Строително - монтажни работи 

2.1. 
Разчистване на площадката, 
ограждане, обезопасяване на 
обекта. 

- 1 130,00 130,00 

2.2. 
Изкопни работи, извозване и 
депониране на земни маси до 10 
км. 

т 3 30,00 19,00 570,00 

2.3. Доставка и изготвяне на 
нивелирана пясъчна подложка т 3 2,50 42,00 105,00 

2.4. 
Доставка и монтаж на бетонова 
шахта, контейнер, капак, приемен 
съд и хидравлична система с три 
контейнера 

К-Т 1 29421,00 29421,00 

2.5. Доставка и изготвяне на обратен 
насип и уплътняване т 3 6,00 55,00 330,00 

3. Довършителни работи 

3.1. Възстановяване на настилките 
около съоръжението т 2 10,00 35,00 350,00 

Цена Вариант 3 /три/ контейнера, без ДДС: 31056,00 
ДДС 20%: 6211,20 

Цена Вариант 3 /три/ контейнера, с ДДС: 37267,20 



Система за разделно събиране на отпадъци и монтиране на 4 /четри/ броя 
подземни контейнери 

КСС 
Вариант 4 /четири/ контейнера 

поз. описание мярка количество ед.цена /лв/ обща цена /лв/ 

1. Проектиране 

1.1. Проект за изграждане на подземни 
контейнери - 1 150,00 150,00 

2. Строително - монтажни работи 

2.1. 
Разчистване на площадката, 
ограждане, обезопасяване на 
обекта. 

- 1 160,00 160,00 

2.2. 
Изкопни работи, извозване и 
депониране на земни маси до 10 
км. 

т 3 40,00 19,00 760,00 

2.3. Доставка и изготвяне на 
нивелирана пясъчна подложка т 3 3,50 42,00 147,00 

2.4. 
Доставка и монтаж на бетонова 
шахта, контейнер, капак, приемен 
съд и хидравлична система с 
четири контейнера 

К-Т 1 39228,00 39228,00 

2.5. Доставка и изготвяне на обратен 
насип и уплътняване т 3 8,00 55,00 440,00 

3. Довършителни работи 

3.1. Възстановяване на настилките 
около съоръжението т 2 12,00 35,00 420,00 

Цена Вариант 4 /четири/ контейнера, без ДДС: 41305,00 
ДДС 20%: 8261,00 

Цена Вариант 4 /четири/ контейнера, с ДДС: 49566,00 

Дата 21/06/2619 г. 
Име и фамилия Mi 

Подпис на упълномощеното лице _ ^ 
Наименование на участника|'н „И ЗВА КОМПАНИЯ 

печат. С1 у . 
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