Н

европейски съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ’’ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД
ПРЕДМЕТ:
Избор
на
изпълнител
на
СМР
по
изграисдане/обновяване/реконструкция
на
компоненти
от
транспортната
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;
ДОГОВОР
№ BG16RFO P001-1.009-0005-C01-S-/$
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП
Днес ..?/!..?.?...... 2021 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес:
град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634
представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината и Главен счетоводител
Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една страна, и
и
2. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД със седалище гр.ВЕЛИКО
ТЪРНОВО, бул. България № 27 и адрес гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. България № 27,
ЕИК 104693344, идентификационен номер по ДДС BG 104693344, представлявано от
РУМЕН ИГНАТОВ - Представител и ФИЛИП МАРИНОВ - Представител, начин на
представляване - Заедно , наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита
процедура, открита с Решение №РД 24-4/17.01.2020 г. на Кмета на Община Велико
Търново и на основание Решение №РД 24-1 от 05.01.2021 г. на Кмета на Община
Велико Търново, в качеството му на Възложител по смисъла на Закона за обществените
поръчки за избор на изпълнител в открита процедура с предмет: Избор на изпълнител
на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на
град Велико Търново“, по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“,
и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият
договор, като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове
строително ремонтни работи в обхвата на поръчката, съгласно оферта и техническа
спецификация неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Избор на изпълнител на СМР по
изграждане/обновяване/реконструкция
на
компоненти
от
транспортната
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция
№1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“; , по вид, количества и
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единични цени, съгласно ценовата оферта, след получаване на възлагателно писмо за
стартиране на строителните дейности.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои
ресурси.
(4) Изпълнителят осигурява съответните материали и ресурси за извършване на СМР,
като носи отговорността и риска за тяхното качество.
Чл.2 Срокът за изпълнение е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата
на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя.
И. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА
Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от този договор, по представени единични цени на видовете работи.
1.0бща стойност на договора без непредвидени разходи 1 644 151,91лв.(словом един
милион шестстотин четиридесет и четири хиляди сто петдесет и един лева и 91ст.) без
ДДС, а с 20% ДДС 1 972 982,29 лв. (словом един милион деветстотин седемдесет и две
хиляди деветстотин осемдесет и два лева и 29ст.)
2.Обща стойност на договора с включени непредвидени разходи 1 787 350,54
лв.(словом един милион седемстотин осемдесет и седем хиляди триста и петдесет лева
и 54ст. )без ДДС, а с 20% ДДС 2 144 820,65 лв. (словом два милиона сто четиридесет и
четири хиляди осемстотин и двадесет лева и 65ст.)
Показатели за ценообразуване:
- средна часова ставка - 4,50 лв./чч;
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация - 50 %
- печалба - 10 %;
- доставно-складови разходи - 10 % върху стойността на материалите.
(1.1.)Непредвидени разходи за дейности, невключени в Количествено
стойностната сметка, подлежат на заплащане по показателите за ценообразуването им,
при извършване на окончателното плащане само в случай, че работите за тях са били
предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възлагането на тези
допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването
на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите
по програмата.
(1.2.) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите,
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към
момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да
бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за
въвеждане на обекта в експлоатация.
(2) Възложителят изплаща на Изпълнителя договорената цена по следния начин:
1. Авансово плащане в размер на 35% (тридесет и пет на сто) от общата стойност по
чл.З, ал.1, т.1, е дължимо в срок до 30 дни срещу представяне на оригинална фактура за
стойността на аванса и гаранция за цялата стойност на авансовото плащане при
условията на чл.111, ал.З и ал.5 ЗОП. Гаранцията за авансово плащане обезпечава
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при
неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При
констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по
гаранцията за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна
страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по
договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по
гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане. Стойността
на аванса се приспада пропорционално от всяко междинно плащане и от окончателното
плащане.
2. Междинни плащания в размер до 55 % се извършва според степента на изпълнение,
удостоверено с протокол/и за действително извършени работи или Протокол за
установяване завършени видове строителни и монтажни работи, проверен и подписан
от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок
по банков път.
3. При отказ от аванс, междините плащания са в размер до 90% според степента на
изпълнение, удостоверено с протокол/и за действително извършени работи или
Протокол за установяване завършени видове строителни и монтажни работи, проверен
и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30
дневен срок по банков път.
4. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на
работата и представяне от страна на Изпълнителя на Протокол за установяване
завършени видове строителни и монтажни работи (бивш обр.19), проверен и подписан
от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и представител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в 30 дневен срок след отстраняването им.
Плащанията за СМР се извършват съгласно количествено - стойностните сметки при
наличие на изискуемите актове / протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден първичен
счетоводен документ - фактура или друг еквивалентен документ, протокол/акт за
действително извършени и подлежащи на разплащане видове строителни и монтажни
работи, подписан от страните по договора, както и допълнителни документи съгласно
указанията на финансиращият орган - Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.
В случай на непредвидени разходи, при отчитането на извършеното строителство
Изпълнителя предоставя фактури и/или калкулации за доказване на цените на
влаганите материали.
Чл.4. (1). Плащанията се извършват в български левове, по следната банкова
сметка на Изпълнителя:
Банка:
IB AN:
BIC:
(2). Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички
последващи промени на банковата сметка по предходната алинея в срок от 7 дни,
считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя
в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.
(3). При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с
еквивалентна стойност) за извършване на плащане по настоящия договор,
Изпълнителят е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта, номера и датата
на настоящия договор, като всички разходооправдателни документи, следва да
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
С трани ца 3

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

включват и текста: „Разходът е по ДБФ П от дата 19.07.2019 г. с № В а б Я Р О Р 0 0 1 1.009-0005-С01 по ОПРР 2014-2020 г .”.
Данни за фактура:
1. Получател: Община Велико Търново
2.Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: В С000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: .............................(Ръководител проект или Зам.ръководител
проект)
(3)
Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от
Изпълнителя работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени е
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на
Изпълнителя.
(4). Забава на плащането не е основание за спиране изпълнението на дейностите
по договора.
Гаранция за авансово предоставени средства
(5)
При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в
размер на 690 543,80 ( шестстотин и деветдесет хиляди петстотин четиридесет и три
лева и 80ст.) лева, както е предвидено в Чл.[3, ал.2, т.1] от Договора.
(6) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на
следните изисквания:
1.
Когато като гаранция за аванс се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
2. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма,
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за аванс по този
Договор;
3. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса , като
при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се
издава нова.
(7) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане
на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до
седем дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й
от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си,
като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.
(9) Когато като Гаранция за аванс се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
С траница 4

М И ГН А

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

lir>Of Р А М А

РЕГИОНИ В Р АС ТЕЖ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава представените авансови средства по този Договор чрез
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса.
(10) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката без прекъсване, и
да я поддържа валидна в изискуемия размер за срок до връщане или усвояване на
авансово представените средства.
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства
за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни
полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се
представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
(13) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението
за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да
спре/задържи/ плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за
аванс. В този случай гаранцията се приема, че се трансформира в парична форма и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
(14) Когато като Гаранция се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената
поръчка.
(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.
(16)
Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни
след връщане или усвояване на аванса

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на
поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор(при необходимост) да участва в
приемането на извършените СМР и съставяне на приемно-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на
работата.
(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
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изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго
неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и
степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на
просрочването и/или естеството на неизпълнението.
(5) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при
условие на констатирането му по реда по-горе.
(6) При подписване на договор да представи информация за лицето което ще изпълнява
инвеститорски контрол по договора, като представи необходимата информация за
имена, телефон и електронна поща.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския
контрол, за началото на изпълнение на възложената работа.
(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол и строителния надзор
са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при
извършване на възложената работа.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за извършени
СМР, окомплектован с необходимите документи по преценка на инвеститорския
контрол и строителния надзор и заверени от него в качеството му на представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) При допълнително възлагане на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на
материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително
с лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителния надзор на обекта.
Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемнопредавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите
документи.
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(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез
техническия ръководител на обекта: инж.Георги Козаров
Чл.9 Не възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на
заплащане.
Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и
в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи
строителния процес; техниката на безопасността на труда;
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да получи уговореното възнаграждение.
Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати или развали договора.
Чл. 15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на
различните видове работи механизация.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.
(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива
щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица,
включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях
през време и поради изпълнението на дейностите.
Чл. 16(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
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(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор е на Изпълнителя.
(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в
ЗОП ред (чл.66 ЗОП) или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на
Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(1) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
(й) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
(ш)при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(8) Разплащанията по ал. (7) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(9) Към искането по ал. (8) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(10) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (8), когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по
време и по повод изпълнението на възложената работа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа,
ефективност и добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността,
като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални
ресурси.
Чл.18(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението.
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна
за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
развали договора.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официапното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
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авансово получените суми. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права,
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу
неизправна страна.
Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на
СМР, с последиците на чл. 20 и чл.21 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
• при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в
този договор;
• извършва възложените работи с много ниско качество;
• влага некачествени или неподходящи материали;
• ще забави извършването на строителството.
Чл.20 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 2% от стойността на възложеното за всеки просрочен ден но не
повече от 40% от общата стойност по договора.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният
удържа от цената, в размер на 10% от стойността на поръчката и в следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им
изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до
некачествено извършени работи - до качественото изпълнение на същите.
3.Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на
договора или от бъдещи дължими плащания към Изпълнителя, по отношение на
вземанията, възникнали на основание на настоящия договор.
4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.22(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл.
разпоредбите на Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на приключване на изпълнението на
възложената работа.
(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в
минималния технологично необходим срок. Срокът за реакция от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 1 /един/ календарен ден, считано от датата на уведомяване от страна
на Възложителя.
(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на
собствеността на обекта.
(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването
им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.
(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
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VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.
Чл.23 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.
Чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.
Чл.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично
необходим срок.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и строителния
надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят
изпълнението на дейностите. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват със
справка от метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени работи влияят
на срока за изпълнение, след писмено становище на осъществяващият инвеститорски
контрол и строителния надзор.
(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване
на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум
периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом
обстоятелствата позволяват това след предварително писмено одобрение на
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия
инвеститорски контрол на обекта. При необходимост, действително отработеното
време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол,
като допълнително възложени работи при необходимост, се заплащат по показателите
за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето осъществяващо
инвеститорски контрол.
(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на
продължителността на спирането.

IX. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от
него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да
следи за спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014
2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за
БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР
2014-2020 от дата 19.07.2019г. с № от ИСУН В01611ЕОР001-1.009-0005-С01.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
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Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не
са били извършени.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:
1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва
насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите
актуализации.
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР,
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това
число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни,
свързани с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи
всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на
достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.
3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган,
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия,
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и
други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да
осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения,
преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на
представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация,
свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките,
съдържащи се в докладите от проверки на място.
5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението
на дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект,
което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по
проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
7. Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР,
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския
съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички
документи от изпълнението по договора, за период до 10 години, считано от 31
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020 г.
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декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по
приключването на ОПРР 2014-2020г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.
8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие,
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите
доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички
контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно.
Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова
информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този
документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град
Велико Търново“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от [наименование ] и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” .
9. да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране,
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.
X . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.29. (1). При подписване на договора Изпълнителя представя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него, включително и за гарантиране на технически
параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 4%
от стойността на договора по чл.З, ал.1, т.2, без ДДС, равняваща се на 71 494,02
(седемдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 02ст.) лв.
(2). Гаранцията за изпълнение може да бъде представена по избор на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от трите форми - паричен депозит, банкова гаранция или
застраховка.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява, респ. връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от
гаранцията за изпълнение - 50% /т.е. половината от 4 на сто от стойността на договора/,
след изтичането на вторият месец от датата на подписване на протокол обр. 19 или на
протокола, аналогичен на акт обр. 19.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа - 50 % от гаранцията за изпълнение /останалата
половина от 4 на сто от стойността на договора/ след изтичането на 2 /две/ години от
датата на подписване на протокол обр. 19 или на протокола, аналогичен на акт обр. 19,
която се възстановява след изтичане на този срок.
(5) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна
банкова гаранция за пълния размер на гаранцията за срок до два месеца от датата на
подписване на протокол обр. 19 или на протокола, аналогичен на акт обр. 19, а след
изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова
гаранция за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, след изтичането на 2
/две/ години от датата на протокол обр. 19 или на протокола, аналогичен на акт обр. 19.
(6) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане
на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „
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седем дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й
от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си,
като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.
(7) В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, то тогава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа
валидна
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията за срок до два месеца от
датата на протокол обр. 19 или на протокола, аналогичен на акт обр. 19, а след
изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа
валидна
застрахователна полица за предвиденият процент от гаранцията за изпълнение, след
изтичането на 2 /две/ години от датата на протокол обр. 19 или на протокола,
аналогичен на акт обр. 19.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без
прекъсване, докато не изтече и последният срок посочен в ал. 7. /Прилага се в случаите
когато застрахователната полица се издава за една година/
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства
за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни
полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи
се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
(10) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението
за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да
спре/задържи/ плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за
изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в
парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия,
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
(11) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
не изпълни задължението си за поддържане на валидна
застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с
предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в
седемдневен срок от датата на прекратяването.
(12) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод
понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването
им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.
(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за
причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за
изпълнение при условията на този договор.
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката
ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако
решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице
друго основание да я задържи.
(15) При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при
липса на изпълнение - гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите
по договора неустойки.
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(16) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за
изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване
оригинала на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е парична сума.
(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от
него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.30(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на
същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. едностранно
от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
с
писмено
предизвестие
като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено
извършени работи и приети по надлежния ред;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този
договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето
осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително
извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансови неусвоени
суми, при получени такива, в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При
забава на дължимата сума ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна
лихва.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска
връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него
е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията
на ЗОП.
(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 15% от
стойността на възложените СМР.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
може да търси неустойка в размер на 15% от стойността на възложените СМР.
Чл.31 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.
Чл.32 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.
Чл.ЗЗ Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
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Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието им
оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.
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 - Гапйнция за изпълнение;
Приложение №5 -/Т ар ан ц и я за авансово представени средства (когато е
приложимо):

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПА*ЛЯ£\
КМЕТ НА ОБЩ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ПЪ ТНИ СТРОЕЖИ - {
в е л и к о т ъ р н о в д % $ £ г< ^
Румен Игнатов.
Представител
П

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново

7

Филип Маринов.
Представител
Съгласували:
Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция ОП
Надя Петрова
Директор ДирекцияЮП
Инж.Динко Кечев
Директор Дирекция СУ/Г и
Ръководител проект
Мариела Ц онева^г^
Директор^Лфекция ПП
/

V

Изготвил:
Александър Колев
Главен експерт в Дирекция ЦЛ ц
Експерт тръжни процедурй

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Приложение № 3.1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски
надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени
позиции:
Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР по
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на
град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по
обособени позиции: Обособена позиция №1: Рехабилитация
на уличната мрежа на бул.
„България“; , заявявам/е, че:
1. Желая(ем) да участвам(е) в обществената поръчка.
2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на
Възложителя за нейното изготвяне.
3 Срок за изпълнение на дейностите по рехабилитация и строително-монтажни работи
съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и
количествените сметки е до 180 сто и осемдесет (словом) календарни дни, считано от датата на
получаване на възлагателно писмо до подписване на протокол образец №19 (бивш акт 19) или друг
аналогичен документ.
Позиция
екипа

Име на експерта

(Трите имена по
лична карта)

Образование

(степен,
специалност,
година
на
дипломира,е №
на
диплома,
учебно
заведение)

Професион
ална
квалифика
ция

Специфичен опит

(наименован
ие,
направление,
година
на
придобиване,
№
на
издадения
документ,
издател)

(месторабота,
период,длъжност,основни функции,
посочване на конкретно изпълнен
обект)
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ОП КЗ
инж.Г еорги
„Технически
ръководител“ Козаров

Щ

Магистър
пътно
строителство ,
диплома: серия
МЯ№ 001010 /
30.04.1980 г.,
ВИАСгр.София,

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Трудов договор „Пътни строежи Велико Търново” АД
№1215/27.05.1980 г. - технически
ръководител,
Професионален опит : 39 г.
Технически ръководител обекти:
1...Дейности по извършване на СМР
по
проект ..Привлекателна и
съхранена автентична градска среда
на град Велико Търново“ по
Приоритетна ос 1 Устойчиво и
интегрирано градско развитие на
Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020”
1.1.„Площад "Съединение"въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление, настилки и
паркоустройство, Ви К, поставяне на
указателни и информационни
табели, елементи на градското
обзавеждане”;Акт
обр.15/12.04.2019г.
1.2.„Реконструкция на обществени
паркинги - паркинг на ул.
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на
пешеходни стъпала”;
Акт обр.15/15.11.2018 г.
1.3.„Реконструкция на обществена
тоалетна на ул. "Георги Сава
Раковски" 29”
, Акт обр. 15
/12.04..2018 г.
2...Подобряване на техническата
инфраструктура
в
Западна
индустриална зона в рамките на
проект ВС1бт)Р001-1.009-0003С01 „Подобряване на бизнес средата
в Западна индустриална зона“, по
процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Възложит
ел:
Община
Велико
Търново
Гр.В.Търно
во 5000
Пл.“Майка
България“
№ 2,

тел.+35 9
62619506
инж.Динко
Кечев
Изпълнител:
„Пътни
строежи
Велико
Търново”АД
тел.062/6168
11

\

в с 1 б т ) Р о о 1 -1 .оо 1 -0039
“Изпълнение
на
Интегрирани
планове за градско възстановяване и
развитие
2014-2020”,
по
Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие на
Оперативна програма „Региони в
Растеж 2014-2020“, Акт обр. 15 /
28.09.2018г.
3. Лот 85 “Рехабилитапия и
реконструкция на път Ш-514 "Камен
- Драганово" от км 5-4)00 до к м ___ Възложит

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново'
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„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
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официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г

иоритетна ос 1 „ Устойчиво и
на Оперативна програма
Цялата отговорнос за
този документ отразява
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16+000 и от км 16+000 до км 25+157.
с обща дължина 20.157 км. област
Велико Т ъ р н о в о ” Протокол обр.15/
22.03.2016 г
4. Лот 34
Рехабилитация и
реконструкция на път III - 3002 (1-3)
- Българене - Стежерово - Б о ж у р л у к
- (П-521 от км 0+000 до км 20+624.75
и на път II - 13 - Граница Враца Кнежа от км 67+300 до км 72+194".
с обща дължина-25.519 км, Област
Плевен“ Акт обр.15/22.07.2013г
5. ..Определяне на изпълнител за
допълнително
проектиране
и
строителство на обект: Път 111-5004
..Обход на гр. Габрово” от км 0+000
до км 31+000, участък от км 0+000
до км 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130” , Втори етап
от км.7+670 до км.10+940” Акт
обр.15/21.11.2017 г.
6. Лот 5 Рехабилитация на път III205 Разград - Исперих и на път Н-49
участъци Търговище - Разград Кубрат Тутракан Протокол
обр. 16/21.09.2011 г.
7.Благоустрояване на обществените
пространства в гр.Лясковец
• Рехабилитация
на
централни градски улици
Акт обр.15/26.01.2012 г.

ел:
Агенция
„Пътна
Инфрастр
уктура”,
гр. София
1000 ,

бул.
„Македон
ия” № 3
тел.02/917
3246
Изпълнител:
„Пътни
строежи
Велико
Търново”АД
тел.062/6168
11

Община
Лясковец,
гр.Лясковец
пл.“Възраж
дане“№1,тел
519/22055

•

Благоустрояване в Квартал 5
Акт обр.15/26.01.2012 г.
8.”Рехабилитация на път Ш-514
„Камен-Драганово” от км.28+100 до
км.30+845 Констативен акт
обр. 15/30.07.2008 г.

\|

Община
9.”Реконструкция на ул.”Свети Княз >р^а
Б о р и с I” от о.к.542 до о.к.638. Оряховица,
Констативен акт обр.15/28.11.2007г. гр.Горна
Оряховица,
Ю.”Реконструкпия на общинска ул.’Т.Измир
пътна мрежа
1-ви етап”. 1иев”№5
Констативен акт обр. 15/07.05.2009г. Изпълнител:
„Пътни
лроежи
Велико
Търново”АД
гел.062/61611
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11. ..Реконструкция. възстановяване
и оехабилитация на улици в гр.
Златарица и
с. Г о р с к о Н о в о село“ Акт
обр.15/17.04.2019 г.
12. ..Избор на изпълнител на
предвидените СМР по договор за
(Ьинансиране №
04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по
проект ..Реконструкция.
възстановяване и рехабилитация на
улици в община Златарица“и
селата.... Актобв. 15/19.07.2019 г.

Община
Златарица
гр.
Златарица,
ул. „Стефан
Попстоянов
” № 22,
гел.0615/354
20
Изпълнител:
„Пътни
строежи
Велико
Гърново”АД
гел.062/616
811

4. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и
ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация и настоящата
оферта.
5. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички документи,
необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.
>
Организация на работата в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на възложителя: Участникът описва в свободен текст предложението си за
качественото изпълнение на предмета на поръчката, както и изпълнението на всички останали
изисквания на Възложителя, в т. ч. изискуема информация.
Приложение : Обяснителна записка (описва се от участника).
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще представим
документите, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в
посочения от Възложителя срок при съобразяване с установените от компетентните органи срркове
за издаване на документи, които следва да бъдат представени от наша страна.
Удостоверяваме и потвърждаваме, че:
- Рехабилитационните работи и текущи ремонтни работи ще бъдат изпълнени
в
съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на
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съдържанието на публикацията се носи от Обцжйа-Велико Търново и при никакви обстоятелства не
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територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на
строителството;
- Екзекутивната документация в случай на необходимост се осигуряват за наша сметка.
С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че:
6. Срокът на валидност на нашата оферта е съгласно определения в обявлението.
7. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в
страната и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

Приложения:
1.Документи доказващи завършени обекти за професионалната компетентност на предложения
„Технически ръководител“
2. Обяснителна записка
3. Линеен график
4.Диаграма на работната ръка и механизация
5.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

25/02 /2020г.

Име и фамилия

инж.Филип Mapi

Длъжност

Изпълнителни директори

Наименование на участника

V
,Пътни строежи - Велико Търново”АД

I Игнатов\
\
\
мей
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интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Обцртйа Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския сьют’и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
/

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)/ 2016/679

ч

гш в уа -

ЕВРОПЕЙСКИ съ ю з

'X

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ч5У

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от
транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №1:
Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител на СМР по
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на
град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по
обособени позиции: Обособена позиция №1: Рехабилитация
на уличната мрежа на бул.
„България“, като за изпълнение на поръчката предлагаме:
ОБЩА ЦЕНА с ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХДИ: 1 787 350,54 лева /цифром в
лева без Д Д С / и един милион седемстотин осемдесет и седем хиляди, триста и петдесет лева ,
петдесет и четири стотинки, /словом в лева без Д Д С / или 2 144 820,65 лева /цифром в лева с
ДДС / и два милиона сто четиридесет и четири хиляди, осемстотин и двадесет лева, шестдесет и
пет стотинки, /словом в лева с ДДС /за дейностите по т.2 от настоящото приложение.
2. Така предложената обща цена е формирана, както следва:

№

Вид дейност

Мяр
ка

Ед. цена

Обща цена

Количество

1.ЧАСТ: ПЪТНА
СМЕТКА 1 - ПЪРВИ УЧАСТЪК -от ул."Васил Левски" ( от ОК 233 - в района на Съдебна
палата и Кооперативен пазар) до зоната на кръгово кръстовище с ул."Беляковско шосе"
( оължина - 1 050 м и ширина - 12 м, с обща площ - 12 600 м2)
1.

Фрезоване на съществуващата
асфалтова настилка с пътна фреза,
вкл. натоварване, превоз на 10 км и
депониране на фрезования материал

м3

504

40,67

20 497,68
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2.

3.

4.

5.
6.

Машинно полагане на асфалтова смес за
долен пласт на покритието АС 16,
биндер 50/70 на пластове
Машинно полагане на неплътен
асфалтобетон в отделни участъци, за
усилване и профилиране с променлива
дебелина
Машинно полагане на плътна асфалтова
смес за износващ пласт, с дебелина след
уплътняване - 4см.

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тон

1 512

138,08

208 776,96

тон

1 05

138,08

14 498,40

м2

12 600

14,33

180 558,00

Общо без ДДС за сметка 1 без непредвидени разходи:

424 331,04

Непредвидени разходи до 5 % - общо за участъка
Предложение на участника 5%

21 216,55

Общо без ДДС за сметка 1 с включени непредвидени разходи:

445 547,59

Сметка 2 - ВТОРИ УЧАСТЪК
Зона на кръгово кръстовище с улиците - ул."Беляковско шосе", ул.“Полтава“,
ул.“Освобождение“ и ул."Кцаков" - директно тцасе-^Ляво платно с дължина 620 м и
ширина 12 м, с площ - 7 440 м2 ) ( Дясно платно с дължина 620м и ширина 12 м, с площ - 7 440
м?)Обща площ - 14 880 м2

1.

2.

3.
4.

Изкърпване на повредени площи и
деформации в съществуваща асфалтова
настилка с плътна асфалтова смес - със
средна дебелина 4 см. - машинно
Фрезоване на съществуващата
асфалтова настилка с пътна фреза,
включително натоварване, превоз на 10
км и депониране на фрезования
материал
Машинно полагане на асфалтова смес за
долен пласт на покритието АС 16,
биндер 50/70 на пластове
Машинно полагане на плътна асфалтова
смес - 4 см

м2

5 390

15,44

83 221,60

м3

198

40,67

8 052,66

тон

1 786

138,08

246 610,88

м2

14 880

14,33

213 230,40

5.

Общо без ДДС за сметка 2 без непредвидени разходи:

6.

Непредвидени разходи до 10 % - общо за участъка бр. 1
Предложение на участника 10%

Общо без ДДС за сметка 2 с включени непредвидени разходи:

551 115,54
55 111,55
606 227,09

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансоват по
.а на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалнг развити» Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се сиита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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СМЕТКА 3 - ТРЕТИ УЧАСТЪК
от зоната на кръгово кръстовище с улиците - ул."Беляковско шосе", ул.“Полтава“,
ул.“Освобождение“ и ул."Краков" до Западен пътен възел
(ОК 1712 )
( ляво платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ - 9 120 м2)
( дясно платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ - 9 120 м2)
Обща площ двете платна = 18 240 м2

1.

2.

3.
4.

Изкърпване на повредени площи и
деформации в същ. асфалтова
настилката с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. - машинно
Фрезоване на съществуващата
асфалтова настилка е пътна фреза,
вкл. натоварване, превоз на 10 км и
депониране на фрезования материал
Машинно полагане на асфалтова смес за
долен пласт на покритието АС 16,
биндер 50/70 на пластове
Машинно полагане на плътна асфалтова
смес - 4 см

м2

3 990

15,44

61 605,60

м3

256

40,67

10411,52

тон

2 190

138,08

302 395,20

м2

18 240

14,33

261 379,20

5.

Общо без ДДС за сметка 3 без непредвидени разходи:

6.

Непредвидени разходи до 10 % - общо за участъка бр. 1
Предложение на участника 10%

635 791,52
63 579,15

Общо без ДДС за сметка 3 с включени непредвидени разходи:

699 370,67

ОБЩО ЧАСТ ПЪТНА(Сметка 1+ Сметка 2+ Сметка 3 с включени
непредвидени разбохи):

1 751 145,35

II. ЧАСТ ВиК
ОТВОДНЯВАНЕ /Дъждоприемни и ревизионни шахти/
1.

Механизиран земен изкоп, вкл.
натоварване на транспорт

м3

45

6,16

277,20

2.

Превоз на 7 км, на земни почви на депо

м3

45

5,54

249,30

3.

Механизиран изкоп в полускални почви,
вкл. и натоварване

м3

74

21,29

1 575,46

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се считя че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Превоз на 7 км, на земни, полускални и
скални почви на депо
Разваляне на съществуваща асфалтова
настилка, вкл.изкопаване и натоварване
на транспорт

м3

74

5,54

409,96

м3

16

20,72

331,52

6.

Превоз строителни отпадъци до 10 км,
вкл. всички свързани е това разходи

м3

19

6,60

125,40

7.

Разбиване бетон

м3

3

55,03

165,09

бр.

2

2 024,00

4 048,00

бр.

12

202,29

2 427,48

м3

86

45,52

3 914,72

бр.

30

177,82

5 334,60

бр.

1

3 557,40

3 557,40

Реконструкция на съществуващи ДШ
(дъждоприемни шахти с L=10,50m и
L=3,50 m), вкл. ремонт/подмяна на
компрометирани конструктивни
8. елементи на шахтите (стени шахти и
др.), в т. ч. и подмяна на решетките с
нови чугунени решетки, с клас на
натоварване min.D 400, и всички
свързани с това разходи.
Реконструкция и разширение на
съществуващи единични ДШ (УО улични оттоци от бет. тръби ф 400) в
двойни ДШ от бетонови тръби ф 400,
подмяна на компрометирани
9.
конструктивни елементи - бет. тръби
ф400 , в т. ч. доставка и монтаж на нови
чугунени решетки 500x500 права форма,
с клас на натоварване - min, клас С 250,
и всички свързани с това разходи.
Обратно засипване изкопи с фракция и
11.
уплътняване
Повдигане на съществуващи единични
ДШ (У О ), в т. ч. доставка и монтаж на
12. нови чугунени решетки 500x500 права
форма, с клас на натоварване - поне клас
С 250, и всички свързани с това разходи.
Други СМР ( Повдигане на
съществуващи - 2 бр. ДШ с 2 бр.
решетки, ДШ с 4 бр. решетки и 2 бр.
13. ДШ с 6 бр. решетки, в т. ч. доставка и
монтаж на нови чугунени решетки с
клас на натоварване D 400, и всички
свързани с това разходи) - общо

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развити Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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'X

ш ,

Дъждосъбирателни улеи/Линейни
отводнителни улеи - с чугунена
решетка, номинална широчина 300-400
14. мм и дължина от 1,00м до 3,00м (средна
дължина - 2,00 м), с клас на натоварване
- min. клас D 400, и всички свързани с
това разходи.
Заустване от ДШ/Дъждосъбирателни
15. улеи/Линейни отводнителни улеи в РШ,
с гофрирани отводнителни тръби ф200

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

бр.

8

912,91

7 303,28

м

48

66,55

3 194,40

16. Общо без ДДС за част ВиК без непредвидени разходи:

32 913,81

16. Непредвидени разходи до 10 % - общо за част ВиК

3 291,38

Общо без ДДС част ВиК с включени непредвидени разходи:

36 205,19

ВСИЧКО ОБЕКТ с включени
непредвидени работи:

1 787 350,54

Предлагаме следните общи цени за дейностите, съгласно техническата спецификация на
Възложителя без включени непредвидени разходи:

№

Дейност

Предлагана цена
Без ДДС

I.

Цена за изпълнение на първи участък

424 331,40

II.

Цена за изпълнение на втори участък

551 115,54

III.

Цена за изпълнение на трети участък

635 791,52

IV.

Цена за изпълнение на част ВиК

32 913,81

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС.
Елементи на ценообразуване на единичните цени за видовете СМР са както следва:
- часова ставка - 4,50 Лв./час;
-допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация - 50 %
- доставно - складови разходи за материали - 10 %
печалба — 10 %
-
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интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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Желаем аванс в размер на 35 % (не-повече от 35% (тридесет и пет на сто) от общата стойност за
изпълнение на предмета на договора.
Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на
инженеринговите дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република
България. Цените са посочени в български лева.
Предложените цени са определени при пълно съответствие е условията от документацията и
техническата спецификация по процедурата.
ВАЖНО!
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната
стойност на определения от възложителя бюджет.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата
спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност, офертата
на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. При установяване на аритметични
грешки в ценовото предложение на участника, офертата на участника ще бъде отстранена от
участие в процедурата.
Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън
съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

Име и фамилия

/
24 / 02 /2020

N '
^ I
4
инж.Филип Маринвв^ инж.Румен Игнатов

Длъжност

Изпълнителни директори

Наименование на участника

„Пътни строежи - Велико Търново”АД
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