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Във връзка със заповед NsPД-01-05 511 /06.11.2014 г. от 06.11.2014 г. на кмета на Община
Кочериново за назначаване на комисия за провеждане на процедура за договаряне без
обявление с предмет : "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:
„Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и
заустване - с.Стоб, Община Кочериново" комисия в състав :
Председател : Марня ГеQргиева Чомакова — юрист в Община Кочериново
Членове : 1. Славка Славчева Петрова — главен счетоводител с квалификация

счетоводство и контрол;
2. Методи Антимов Ичев — инвеститорски
Кочериново с квалификация строителен техник - геодезист

контрол

в
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Бяха проведени преговори както следва:
На 06.11.2014 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на Община Кочериново,
находяща се на адрес : гр. Кочериново , пл. „Трети март" Ns 1 бяха проведени преговори с
Борислав Иванов Митрев, упълномощен представител на управителя на „Енпрокон"
ЕООД — Иво Илиев Чешмеджиев — пълномощно per.N93143 от 05.11.2014 г. на Красимир
Анадолиев , нотариус с район на действие РС София c per.N9152 в Нотариалната камара.
V частникът потвърди и изцяло поддържаше предложенията, направени в офертата
му. Участникът не направи никакви коментари по проекта на договор и приема клаузите
му без забележки и промени . Постигнато е съгласие авторският надзор да бъде

упражняван когато възложителят поиска това от изпълнителя , когато изпълнителят
прецени, че е необкодимо във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, във всички

случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително съгласно ЗУТ и
разпоредбите на Наредба N93 от 31.07.2003 г. за съставянето на актове и протоколи по

време на строителството . Авторският надзор ще бъде упражняван до издаване на
удостоверение за въвеждане в експлоатация или раsрешение за ползване на обекта.
Съгласно ценовата оферта на участника общата цена за изпълнение на поръчката е
2500 лв . /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС итп3 3000 лв. /три хиляди/ лева с ДДС .
Участникът се съгласи с условията на проекта на договор, уреждащи плащането , а именно
— да бъде извършено авансово плащане в размер на 30 % в 30 дневен срок след подписване
на договора и след представяне на фактура от изпълнителя , както и междинни плащания в
размер до 60 % пропорционално на изпълненото и актувано строителство . Плащането ще

се извършва на период от три месеца, считано от датата на заверяване на заповедната
книга на обекта. Плащанията ще се извършват в срок от 20 календарни дни след
представяне на обобщен протокол-справка за вложените часове, подписан от строителния
надзор и представяне на фактура — оригинал. Uкончателно плащане — остаrька от
стойността по чл.4, т.1 от договора, дължимо в cpoF. от 30 дни след въвеждане на обекта в

експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол за извършената работа и
представяне на фактура от изпълнителя.
Предвид гореизложеното комисията предлага сключване на договор за „Упражняване
на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция
за отвеждане на води с довеждаща инфрастр5 ктура и заустване — с.Стоб, Община

Кочериново" с участника „Енпрокон" ЕООД, със седапище и адрес на управление : гр.
София, ул. ,,1 1-ти август" Ns1 А.
Комисията предаде доклада от работата си на Възложителя на 19.01 2015 г.
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