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За извършване на услуга

4

Днес , 17.1 1.2014 г ., в град Кочериново , между :
1. ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО - ЕИК
_ представлявана от Иван
Минков - Кмет на общината и Даниела Кирова - гл . счетоводител ,
наричани по -долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И

2. ЕТ „РОСЕН ГАНЧЕВ — ИВА" с ЕИК
на управление : град Благоевград ,

i
г

, със седалище и адрес
община

Благоевград , област Благоевград , представлявано от едноличният търговец
ГАНЧЕВ с ЕГН
, притежаващ лична карта N~
, издадена на
година от МВР Благоевград , наричан подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ , се сключи настоящия договор .
РОСЕН

Страните се споразумяха за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Правно основание за сключване на договора : чл . 14, ал . 4, т . 2 от ЗОП ,
и Решение N2 24 от 20.10.2014 година на Кмета на общината за определяне на
участникът , класиран на първо място за сключване на договор .

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
направи
следното :
„ Извърисване
на
зимно
поддържане
и

r

'

снегопочистване на оби; инска пътна мрежа на оби,4йна Коцериново в
ППС
през
всички
на
движение
rьстояние
за
нормално
експлоатационен сезон 2014-2015 г. „ със средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и материали и техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в рамките на отпуснатите
целеви средства от МРРБ за сума до 50 400 лв. (словом : .петдесет хиляди и
четиристотин лева)= с вкл . ДДС , 42 000 лв. (словом : четиридесет и две
хиляди лева) без вкл . ДДС .
.3 . Опис на учасrьците предмет на договора :
1.3.1. обща дължина на пътната мрежа - 42.000 км .
1.3.2. Дължината на четвъртокласната пътна мрежа в община Кочериново ,
определена за зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване ,
разделена на участьци както следва:

Километраж

Път

Стар

Наименование на

номер

номер

участька

1

2

3

4

KNL1084

10706

/III -107 / Кочериново-

0,000

4,500

4,500

0,000

6,000

6,000

0,000

2,200

2,200

0,000

1.600

1,600

0,000

2,000

2,000

0,000

0,100

0,100

0,000

4,000

4,000

0,000

5,300

5,300

0,000

1,000

1,000

дължина
от км.

до kM
5

6

Бараково-граница
общ .-Бл-д BLG20б 1/

KNL3087

10716/3/

/KNL1086/- Е79Бараково - Пороминово

KNL2085

10708

- Стоб/ KNL 1084/
/III -107 /КочериновоРила/-

KNL1086

10712

Пороминово/KNL3087
П II -107 . Кочериново Рила/-Стоб
/1II - 107 . КочериновоРила/-Кочериново

10047
KNL3088

Е79-Мурсалево

МЗ
/KNL 1 083 , ЦървищеФролош/ -мах . Оревица

KNL2081

10603

Кръстопът - Боровец-

Бураново-Крумово
KNL3082

10605

/КNL2081,Дратодан-

Бураново/- Боровец

KNL1083

,

KNL1080

10609

10050

Е79-жп прелез Драгодан- ЦървищеФролош
/1 -1 ,ДупницаБлагоевград/-жп гара

0,000

15,000

15,000

0,000

0,300

0,300

Кочериново
ОБЩО :

42,000

.~

1.4. Вид на техниката, с която ще се извършва услугата :
➢
~~

1. КОЛЕСЕН ТРАКТОР клас АРЕС 816 RZ c рег . ,
2. КОЛЕСЕН ТРАКТОР клас АРЕС 836 R3 с рег . Ns
3. КОЛЕСЕН ТРАКТОР БЕЛАРУС , с рег.

➢

➢

➢ 4.

КОЛЕСЕН ТРАКТОР Case international MXU 130

➢
➢
➢
➢
➢

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ УРАЛ 375
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ УРАЛ 375
ТРАКТОР МАРКА Т — 40
СПЕЦИАЛИ3ИРАНО РЕМАРКЕ — ТОРНАДО — 1 брой ;
ГРЕБЛА ЗА СНЯГ — 4 броя ;

5.
6.
7.
8.
9.

_

1.5. Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ към изпълнението на услугата ;
1.5.1. Изисквания за качество — услугата да се изпълнява съгласно
условията на Възложителя и при спазване на всички нормативни актове ,

регулиращи този вид дейност като изисквания за качество , съгласно
технически правила за поддържане и ремонт на Изпълнителна агенция
"ПЪТИЩА";
1.5.2. С предимство за почистване са : четвъртокласните пътища, по които
се движат автобуси , автобусните спирки , учасrьците с трудни условия за
движение (криви с малки радиуси, участъци с големи наклони, пътни
участъци в близост до реки и водоеми, пътни кръстовииуа, мостове);
1.5.3. Изпълнителят е длъжен 1 (един) час след започване на валежа от

сняг да започне почистване на снежната покривка и заледяването на
всички пътища. В зависимост от климатичните условия и дебелината на
снежната покривка да разпределя така техниката, че да се почистят първо
участъците с предимство .
1.6. Заповед No РД — 01 — 05-508 / 05.11.2014 г . за назначаване на комисия за
приемане на техниката за снегопочистване и Заповед Ns РД -01-05-509 /
05.11.2014 г . за назначаване на комисия за приемане на извършената работа .

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(

/

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши з~гмно поддържане и
,снеопочистване на общинска пътна мрежа през експлоатационен сезон 20142015 г. по вид, количество , начин и срокове подробно описани в първоначалния
прсэrтокол.
2.2. Услугата започва да се извършва веднага щом метеорологичните и
атмосферни условия за нея настьпят.
2.3. В случая по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да организира
денонощно дежурство за събиране на информация за състоянието на пътищата
и да предава информация до 04.30 ч. на дежурните по Общински съвет за
сигурност - гр . Кочериново на тел : 07053/ 2219 ; 2114
2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при всяко излизане за извършване на
работа, да се подписва в специална тетрадка, в която се отбелязва датата, часа и
маршрута по който ще се работи . Тетрадката се води от дежурните в ОбС Кочериново .
` 2.5. ИЗПЪЛИИТЕЛЯТ води отчетност за извършената работа по
изпълнение на договора, като за целта попълва протоколи за всяка извършена
работа и вложени материали, които се приемат от специално назначена
комисия . Към протоколите трябва да има подробна количествена сметка, в
която е отбелязан маршрута по който е извършено снегопочистването и/или
опесъчаването и датата на извършване на работата .
2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя протоколите по т.2.5. в срок
от 7 дни след изпълнение на съответната дейност .

HL HPABA H ЗАдЪПЖЕНИЯ НА В ЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да
извършва проверка, относно качеството на извършената работа, без да пречи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава протокол за установяване
на извършената работа, както и подробната количествена сметка към него .
3.3. Допълнителната работа по обслужване и поддържане на пътищата,
която е причинена от неправилното обслужване , проявена небрежност или
неподходящи условия е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛИИТЕЛЯ да
подобри извършването на услугата, ако същата не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в първоначалния протокол .

3.5.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща
възнаграждение .
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава : да предоставя , при
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , необходимата му пнформация ,
достъп до всички пътища, които ще бъдат поддържани .

уговореното

поискване от
и да осигури

IV. В ЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

.^

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в срок от 15 работни дни след
извършване на съответните дейности сумата по надлежно оформена фактура,
придружена от надлежно оформени документи по т .4.9. от настоящия договор ,
доказващи извършената работа .
()

4.2. Всички плащания се извършват по банков път .
4.3. Стойност за изпълнение на услугата , валидна и отнасяща се за целия
експлоатационен сезон зимно поддържане на 1 км ., независимо от броя на

използваната техника и броя на преминаванията за почистване , съгласно
предложената оферта :
- Цена за снегопочистване / почистване от сняг и лед/ без ДДС - 358.20
лв ./1 км ., словом (триста петдесет и осем лева и двадесет стотинки )
- Цена за опесъчаване без ДДС - 429.00 лв ./1 км ., словом (четиристотин
двадесет и девет лева)

~

- Цена за придвижване на техниката до района за снегопочистване и
опесъчаване без ДДС - 50 лв ./1 км ., словом (петдесет лева)
4.4. Цената включва всички разходи за комплексното изпълнение на
поръчката, както и всички разноски , които са дължими на територията на
Република България .
4.5. Договорената цена е определена при пълно съответствие с условията
от документацията по процедурата.
4.6. Цената за снегопочистване , опесъчаване и придвижване на техниката

до района за снегопочистване и опесъчаване е крайна, формирана е в
съответствие изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва всички разходи по
изпълнение на обекта на поръчката .

1. Същата е валидна и се отнася за целия експлоатационен сезон зимно
ri оддържане на 1 км ., независимо от броя на използваната техника и броя на
преминаванията за почистване .
4.6.2. Цеыата за снегопочистване , опесъчаване и придвижване на техниката
,до района за снегопочистване и опесъчаване не следва да се разбира като цена
• за 1 км . за всеки конкретен курс на ИЗПЪЛНИТЕ• Я.
,.
rf

r 4.7. Дължината на почистените пътни учасrьци се изчислява въз основа на
постигнатото ниво за експлоатация на пътната мрежа при зимни условия .
4.8. Експлоатационното състояние на пътната мрежа се определя чрез :

~

4.8.1. Докладите на изпълнителя до дежурния по ОбА за започване на
дейностите по зимно поддържане , за вида и броя на използваните машини ;
4.8.2. Представените протоколи за ежедневни констатации за изпълнените
дейности ;
от
проверки
4.8.3.
Докладите
от извършените
от назначена
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия, кметове и кметски наместници на населените
места;
4.8.4. Получените данни от GPS системата на изпълнителя, в случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има такива .
4:9. Услугата се счита за изпълнена, когато се постигне експлоатационно
състояние , определено в техническата спедификация и се отчита въз основа на
приетите норми за участък от пътя, равен на 1 км . поддържан път .

,

4.10. Възнаграждението на ИЗПЪЛИИТЕЛЯ не може да надвишава общо
сумата от 42 000 лв. (словом: четиридесет и две хиляди лева) без вкл. ДДС за
целия експлоатационен сезон

V. НЕ УСТОЙКИ
5.1. При неспазване на сроковете по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 200.00 лв (двеста лева) за всеки един ден
забавяне .
5.2. Неустойката по предходната точка се заплаща и при ненужни или
безрезултатни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

5.3. Неспазването на сроковете , както и ненужнитё и безрезултатни
~ йс; rвия на изпълнителя са оформят в двустранен протокол , подписан от
к ~ ► мисията по приемане на извършената работа и представител на
И 3 ПЪЛНИТЕЛЯ .
VI. СРОК НА ДОГОВОРА
6.1. Този договор се сключва за срок : експлоатационен сезон 2014-2015 г .,
койта е приблизително б месеца .Краен срок на договора - 30.04.2015 г.
6.2. Договорът се прекратява при :
- изтичане на срока ;
- по взаимно писмено споразумение на страните ;
- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с месечно писмено предизвестие .
~

VII. ЗАКДЮ цИТЕДНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на
друга клауза или на договора, като цяло .
7.2. За всеки спор , относно съществуването и действието на договора или

във връзка с неговото нарушаване , включително спорове и разногласия ,
относно действителността , тълкуването , прекратяването , изпълнението или
неизпълнението , както и за всички неуредени въпроси , неуредени в настоящия
договор , се прилага българското законодателство , спорът се отнася за решаване
в съда.
Договорът се сключва в четири
изпълнителя и три за възложителя .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

_

~ ..

еднообразни

екземп.т~ят

ИЗПЪЛНИТЕЛ ;

един

за

....

/

КМЕТ НА ОБЩИНА '" , ~ :.
/k. Мьнков/

ГЛ . СЧЕТОВОДИТЕЛ :. .........
/Д. Кирова/
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