
' 	- в ~ .' 	;. м  • 	~~ t • 	~ . 

ОБЩИИА  ROЧEPMNOBO 
KFi)СТЕНДИЛСКА  О6ЛАСТ  

2640, rр ,Кочериново , nл ,3-ти  март  1 тел . +359 7053 2011, факс  +359 7053 2930 
е-таі (:  abst kocherinnvo а(~mail.bg  

Ииформаиионен  г .tентър  - 07053/2323 в, 

К~ЧFРВ~ 
~ 	<.эас r kiтrьСТ tсСеа  
г  

. д  о  г  о  в  оР 	. т .: ;,:~ zб4~, тел :О7 53 721 50 
д .$YkiJ еКс  kt i.~fl  s'1 

~ ~ :...~~~ . ..~~-:. 

Диес , 	20 17 r., в  гр .Кочеряново , между : 

QБЩИНА  K4ЧEPIfiHOBU, с  БУЛСТАТ  00026 1 49 і  • със  седалииде  и  административен  а,зЕэес  в  
r•р .Качеринаво , уаг . „Трети  мырт" Ns 1, tтреиставз rявыиа  ar Иваи  з,Rинкае  - Кмет  на  Общината  и  Дыниеьза  
Кирnва  - izаввн  счетоаадител , наричана  па-до:zу  за  кратклст  „ВЪЗЛQЖИТЕЛ ", от  една  ст lзына  

„БИЛД  Каиериново  201 7" ДЗЗД , реrистририно  и  t'егис•rьр  БУЛСТАТ  rrpи  Агеиция  rзо  вnисаянията  с  
БУЛСТАТ  1772I3777, със  сецалии tе  и  адрес  на  упрызтттение  в  з-р . София , кв . Лозенец , yz. Корыб  nляниия  55 
naprep, Сз 1зедетаатзжвано  от  Диаиа  йар ,.tынава  Тясевы . - нре,°[стаззлява ►ц , паричан  гю -долу  за . краткост  
„ИЗ I IЪЛНИТЕЛ ", 

се  склЮчи  нас •гаизztият  догавор  За  следното : 

I. ПРFДМ )а'Т  НА  ДОГUВQI'А  

Ч . 1.(1) Прецмета  иа  да r•аиоря  е „1'емоиr на  общи rискя  иифрасrрукТура  (У :>tична  и  пътиа  мрез rtя  
хз  сvnръ.кекин  къ nз< тях} яа  re јHiтopиsrы  ня  Обагкяна  Клчерннава  зя  ц}17r. 

(2) ВЪЗЛОЖИТ FJ1S1"1' аъзлагя , аИЗ IIЪЛНИТB1цr1 приечга  дя  извърширезионт  на  сnецннга  
общииска  пътиа  мрс.ка  на  теритариита  на  Община  Качеринаиа . 

_{З .~.....В  nne~мeта  rza регlхсзgнл ._.д~~~tн~я  ~е  акr~ючва  изиь  uasa~~e~ta на  сле~ни~~tiрецвииени  за  
~п_зизиране ~ _сьобразно _._из .исквалияза  наизrатаениге  и  адабрени  колииестве r ~и  слtетки . реионтни  

g~йиости  идентиини  по  вид  и  п tзедметен  абхват  по  атнотение  на  асеки  един  от  общински~з~ 

пътиц zаit лици . абхванати  от  стэзоятелните  инrе tзвенции , абект  ны  .ідзстсэяи tата_п~ръчкы  хrз~з~зя sаи~ w ~ е  
и : 

1. Ре.моитии  рrrnпnru ни  гrr.rJmиmвeu настилки  

1. I'изане  асфаптобетонава  настилка ; 
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2. Т lочистване  на  регули .пътни  и  улг3чни  ггастилки  
от  кал , вктточителна  събираието  им  на  
купчннки  със  средна  дебелина  до  5 см ; 

3. Изкоп  земни  почви  ръчно  за  улици  и  тротоари  с  
дълбочина  до  U,15м ; 

4. Изкоп  земни  почви  мацгинно  с  дълбочина  до  
U,50м ; 

5. Натоварване  з .п .на  трансггорт  ръчно ; 

6. Превоз  з .п .; 

7. Даставка  и  направа ,nснава  от  трогцен  камък ; 

8. Направа  асфалтоиа  кръпка  при  ръчно  иsряsване  
и  ръчно  полагане  тта  плътетl асфалгобетон  с  
дебелина  бсм ; 

9. Предварителхо  напръскване  с  битумна  емулсия ; 

10.Доставка  и  полагане  неп :тътен  асфалтобетон  
Iбиндер ! включите :тно  превоз  на  материали ; 

11.Дnставка  и  полагане  плътен  асф tигтобетон  
яклточително  превоз  на  материали ; 

11. Рвлtпнтни  pnrбontu trrr ntporiглaprнг  і r гг < гrгы. n;u 

1. Полагане  гiа  бетанови  бордюри  с  вкл . всички  свързани  с  дейносчта  разходи ; 

2. Напрява  на  трагоар  е  бе • онави  плочи  40140 с  вкл . всички  свързаии  с  
дейността  разхади ; 

З . Разкъртвагге  на  бетопови  бордюри  с  вкл . исички  свързани  с  дейнос °тга  
раЗходи ; 

4. Разкъртванс  на  бетонови  плочи  с  вкл . вси =пси  свързани  с  дейността  разходи ; 

rl,т. 2. (1) ИЗПЪЛН NТЕЛЯТ  се  задължава  да  извършва  строително  — релiонтните  дейности , 

съглаено  изиекванията  и  условията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , предлажената  етапнаст , nоследавателност  ьз  
технология  иа  строителствота  в '1°ехническото  си  предложеные  (ТТрилажение  №4) и  едимичн wте  ценьь, 

описани  з  Ценовото  си  предложение  (Прмложеные  Ns5), пре;tставляиаши  нерааделиа  част  ат  насrояиtня  
даrавар • 

(2) Изпълнението  на  строително  — ремонтиите  работи  гза  определен /и  абскт lи , rзредмет  Еьа  
даговара  се  зъзла rа  от  IЗЪЗЛОЖИТЕЛЯ  •sa всеки  ат,те.леи  случай  с  възлагателно  писмо • 

(3) Възлагателното  писмо  ще  съдържа  niинимум  следната  ииформация : конкретизиране  rьа  
обекта , неrовото  лtестонахождение , подрабна  описаки  количества , зклюиваи tи  дейности •re, каита  ще  
бъдат  извършваии , срок  sa започване  на  изпълиението  и  ерок  sa завършване . 
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П . СРОКОВF ПО  Д(3ГОВОР t1 

Ч.ч. З . (1) Сракьт  на  даговара  е  периода  от  яятата  на  сключваието  му  ло  датата  на  еъетавяг iе  н  
падписване  на  .Гiриемате .нен  протокал  на  паследния  от  абекrите  на  интервениия , но  не  по- късна  ат  
30. I 1.20 I 7r. 

(2) Времетраеието  на  възложените  строително -ремонти  работи , пре,алrет  на  настоящия  длrовор  за  
всеки  отде:tен  обект  се  определя  от  ВЪЗЛОЖИ "I'ЕЛЯ  с  възлагателното  писмо , ката  началния  момеит  се  
опре<'tеля  съобразна  канкретно  оферираиия  ат  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  ерок  при  учястивто  му  в  проведената  
открита  процедура  за  възлагане  на  абществена  поръчка . 

(3) Окоггчате :гното  завършване  на  изтгълиенисто  на  страително -ремантните  работи  гга  атгюшемие  
на  всеки  от;де;гсн  обекг , се  установява  с  подписването  на  Канстаrивен  пратакал  за  действителна  
изпълнени  и  подлежащи  на  заплащане  видове  дейности  (стар  обр . 19). 

(4) Зя  времето  с  небла rаrтриятни  аrмосферни  ус:гавия , неnозволяващи  йзнъргт iватгето  r га  CPP. ee 
съставя  двустранен  пратакол  между  страните , с  каето  се  коригира  догаворемлта  времетраене . 

(5) Гlри  спиране  на  строителетаото  по  нареждане  на  кампетентен  обшимски  или  държавен  орган , 

сракът  се  удължавя  с  продължителността  на  срока , nрез  хойто  стро wтелно  - ремонтмцте  дейности  са  
били  епремм , тrри  уславие , че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ияма  вина  за  спиранета  на  с°гроителс t вото . 

I1I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  Й  НАЧИН  НА  .ПЛАЩАНЕ  

Ч . 4. (1) Общата  с °тйггас  г  гга  възrгожените  страи •телна -ремам rни  рабаrи , гтредмет  гiа  ггасrояг .ция  
даговор  не  маже  дя  надхвърля  суиата  от3b8 750,0О  лв. (тртгстп  игестдесет  и  ncе rr хи,тис}п  
седе ,нстогпин  и  rтетг3есет  :гesrr), Беа  вwтюцен  д[C или  442 5t)D,tX?лв. (=ееrттиристотин  иетиридесе rн  
и  4ве  хгглиди  и  пеrнстонтын  лева) с  вюч. дДС, съобразена  с  адобрените  ат  О6С  - Кочериново  
капиталови  разхлди  в  бюджета  на  Общината  за  2017 г . 

(2) Цеттата  по  предхадната  алинея  е  за  цяластиато  извършване  на  строителна  - ремомтггите  
работи , вwтючтtтелно  цената  на  вложените  материали , извършените  де ilнасти  за  изпълнените  дейнасти  
по  реканструкция  на  съответните  пътгги  учасзъци  и  ряз :кодите  за  труд , мехатгизяция , сг rергия , 

екладиране , депониране  на  страителни  атпадъци  и  други  присъщи  разхади , както  и  печалбата  на  
ИЗ i1ЪJIНИТЕ.ПЯ . 

(3) Общата  стойност  на  доrовора  се  апреде:гя  на  базя  единичните  иени , поеочени  в  Ценовото  
пре f.угоженив  на  ИЗ [TЪJIIIИTBJIЯ  умнс»кени  по  количествата  дейегвигелно  гrзвършени  дейноети  и  
видове  рабати , определени  съгласно  възла .гателнато  писма  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всеки  отде :rен  абект  
мы  иггтервенция . 

Yл.5. (1) В  срок  or 7(седем ) календарни  дг rи  след  подписване  на  ггастоящия  даговор , 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаи tа  ма  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  «вптrс  в  размер  на  до  40% от  общата  максимялня  
про rиозна  стойност  за  изпълнение  на  дейностите , ггредмет  на  възлагаие , определена  в  бгаджета  ня  
ВЪЗЛО ?КИТЕЛЯ  и  мндивидуализирана  в  ч:г . 4, an. 1 ло-горе . 

(2) Разплатцаниятя  на  изпълнениге  ремантни  работи  по  настаящия  доrовор  в  рамките  нн  
останanата  разпалагаема  част  от  финансовите  средства  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се  иsвършват  sъз  аснова  ма  
двустранно  подписан  протокал  за  извършените  СРР , без  констатации  за  неточна  илм  неnълна  
изпълггение  и  на  база  ка7ичество  извършвна  от  ИЗПЪЛНИТ FЛЯ  paбora за  вееки  отделен  o6eh-г , 
еъrласно  предпожените  единични  цени  за  видовете  дейности  и  представена  аригинална  дынъчна  
факгура , издадена  от  ИЗПЪЛ I1ИТГЛЯ  и  в  срак  до  края  на  ф~нансов9ла  гадина . 

_..._
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(3) Количествата  на  изпълнЕните  видвяЕте  рабвтчл , подлеэкыщи  ны  заплагцане , сЕдвказват  с  

нзмерванЕ  на  мястл  н  двустранна  ггвдПисаны  плдрабна  ве3zомост . 13 ггадрвбната  sедам►лст  

ИЗПЪЛ FIИ`f FЛ iIT обозначава  дължината  на  ремантирания  у=аастьк  ат  ули 1гната  мрЕжа  в  съо °гветнвто  

населенв  място  и  каикретна  изпълг ►ените  с rроителив -ремонтни  работи . 

(4) t.tиничнитЕ  гхени  от  предллжЕниЕта  на  ИЗПЪJIИИТЕЛ SI встыват  непроменени  за  целия  срлк  

Нн  изПт,лиЕНМЕ  на  двrодара . 

(5) I'азплащанета  иа  видавЕте  рабсrги , за  каиттэ  няма  единична  иенн  в  афертата , ее  извт,рw ва  
сът,пасна  ,.iЕйстваи tи  нарми  па  УСН , ТНС , при  уславията  нн  твзи  двгавар . L1,Ените  Нн  материа sгите , 

меэсаии :зация•ra и  траггсггортнитЕ  срецства , нЕвк :гючЕни  във  фина iгсавата  вфеlrга  се  даказват  с  фактури . 

Чт.b. (1) ВЪЗЛОЖИ "I'F;ЛSIT извъргцва  Птгат .гtанията  в :гсва , rso банкав  път , в  срок  да  кроя  нн  

фгtнанеовата  rодигга , след  падтзисване  t га  Канстативеи  прлтпквл  {anp. 1 ц} па  с  tЕдната  банкава  смЕтка  

на  И .зпълнитетя : 	 . 	 . 
л 	 . 

Бынкав  кл:ы  (BIC): UNCRBCтSF 

Банка : „УникрЕди 'г  Буlгбанк" AД, 

(2)За  извъртванЕ  на  плащанията  ИЗПЪЛНИТЕЛ SiТ  изготвя  фaxrypa, каяга  слЕдва  да  съдьрзкн  
слЕ,tна rа  задт ,лжитЕлнн  инфармаг .tня : 

Палу tгатЕл :Обгrгина  КацЕрчиовв  

Адрес : гр ,Ка tiгеринавв , ул . „ТрЕти  мнрт" N$1 

БУЛСТАТ  00026 ] 491, 
1 	р  

C}.1I: Иван  Минкав - Кмет  

Палучс iл  фактурата : Иваи  Мииков  — К .гие r на  С}GиtHr г a КацЕриновл  

1-IамЕр  иа  лакумента , лата, мяста . 

Е3 аnwсатЕлната  част  слЕдва  да  вПише  елЕZtният  текст : „1'изхвдыn е  гэn да~?огзгзр  Nn .............j 
r ,". 

(3) 13Ъ3Лt7ЖИТЕЛЯТ  не  затитаи .tа  суми  за  неrrыттно  и/ичи  некачествЕнл  иsаърСгзЕни  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  страитеттна -ремантни  иlили  строитЕггна -мвнтажни  дЕ r`йнвсти , ката  в  сл}-чarl на  
гтесъотдетствия  на  дакумЕггтацията  с  рЕално  изв -кртцЕиитЕ  работи  на  лбекты , гго  атнвшениЕ  ны  ыктувагии  

квлииествн , изисквания  за  качествв  и  др ., съвтветнатв  плагиятгЕ  сЕ  извършва  в  срвк  вт  1 t} (десЕт ) 

рабагни  днw с.тед  втстраняванЕ  на  несъответстдията . С}rстраняванета  иа  иЕдаста rьиите  Е  за  смЕтка  на  

ИЗПЪ IIНИТF.ЛSI. 

TV. СТРОИТЕЛС 7`ВО  

цт. ?.ИЗПЪЛ IIИТЕЛЯТ  дастаяя  sa собствена  сметка  е:тектрлЕнергия . влда , те:rЕфом  Ei други  
камуиикацивини  срсдства , нса fiхадипти  зы  изпълнениЕта  на  С['Р . Приолрите  им  за  и °змерванЕ  и  
врЕмЕнните  връзки  за  тЕхггия  мантаж  сЕ  асит °урявят  и  са  за  смс  rка  На  И3ГiЬЛ I:1irITEJISI. 

Чл. 8. И3ПЪЛИИТЕЛЯТ  трябва  да  взе :иЕ  всички  не  бхоаим  мерки  за  опазване  на  аколната  

среда  (на  и  извън  строителната  пттаига„ига  и  на  времЕнна  си  с 	тЕлнн  база ), какта  и  за  недапускане  

~ ~ 



на  iтze'ги  и  атрит .tателно  въз;tействие  върху  хоры  и  иыiущесхва , вс r ~е,Хствие  замърсяване , nъчения , гиум  и  

други  вредгги  пасле;гици  от  рабатите  по  rгредмета  на  Aaroeopa. 

У.7. 9. ИЗ IТЬЛЫИТЕЈ tЯТ  следва  Fда  извъриги  всички  строи •re.гно -ремсзнтни  и!или  строиrе .;тно - 

моитажки  дейности  прн  точио  спазвазте  иа  к:таузихе  иа  ,аоговора  и  при J•тожеттията  къат  иега . 

Чт. 10. IіЗЬЛИИТЕЛЯТ  rарантира ;  ѕe ттте  доставя  и  тце  влага  в  с •гросжа  висококачествеюга  

материалг t и  страителни  из,аелия . Същите  трябва  ,ыа  отговарят  на  техническите  изискванми  и  юы  

количествата , определени  в  ТеУническаха  спецификация  no поръчката  и  възла rате ;rнота  писма , както  и  
иа  изискванияти  по  прилажимите  стандарти . Достав sните  материали  трябва  да  са  при .аружени  еъс  

съответните  сертификати  за  качества  и  праизкод , дек .зарации  за  съатвететвие  ат  производите :ги !ат  

х rредставите ,тя  му  идруги  докумемги , съгласна  изискваният a ха  .Закоиа  :3и  гпса.rигrческипте  ггіггсhrсаtгттн  
кга .чт  тградукттгиттте  гт  другггтгге  пndзикоиnви  игзрі rтапгивхи  икпгnве , OU1HOC?HH() тпез zа  видnве  дnкумеи iгттт . 

Ч.Тi. 11. По  време  на  извършване  на  строите :►но -ремантните  работи , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  с  д.ггъжеи  
да  спазва  разпорсдб ►rге  на  ilulэevбa с»п  2004 г . :;а  ;киигг .нгх 7ии  аг.тиг.кваиин  •зrr :чrуlэrrгюс.rnгтии  тr 

безапаг. тrтгуа ;товиsг  HU тnруд  npu иsrзъригване  иUг  егпpиитпе  гии  имrrнпзстжии lrаfiеттги . 

У . ПР 'АEiА  И  ЗАД 'Ь.ТIЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЈIOЖИTE.TiSI 

Ч.т. 12.ВЪЗЛО )hИTF r1ЯТима  право : 

(!) Дa иrзисква  информация  за  хода  на  изггь -rнениета  на  ,аейностьг rе  от  предмета  на  л,огавара ; 

(2)Да  проверява  изпълиението  на  предмета  на  дarnaopa относэ iо  ка tгестаото  на  видовете  
строително -реліа tгтни  ,аейг f астн , аzаганите  аrатериа <ти , спазва i зе  прави ;tата  за  безопасна  работа  и ,та  

rrраверява  гадное rга  и  fеэапасността  на  съоръжанията , сзез  да  се  намесва  в  отэерытивната  саыэас°тая •r езнскт  
юа  ИЗ t1`ЬJIНИТЕ;ЛS1; 

(3) JZa прави  възражения  по  изпълнението  иа  рабатитв  ат  предмета  на  догавара  s случай  на  юетачи n 

изпъ:знение ; • 

(4) Да  откаже  приемане  и  заплац zане  тта  част  или  ua цялато  възкаграждеиие , в  случаи  чг  

ИЗПЪЛ I-IИТI:ЛЯТ  се  е  аттrлонил  ат  поръчката  u,зи  работата  ляу  е  с  недостаrьци . 

(5) ,ija откаже  зanлau.tarie иа  част  unu тза  цяzота  възиаграждение , в  с.nучай , че  уста rзови  
неизпълнение  на  за ,ыължеието  на  ИЗПЪЛНИТ F.ЛЯ  sa склгачване  и  падт t,ржане  на  застраховката  по  чsт . 171, 

ал . 1 от  Зц 'Г, до  отстраняваЕге  на  ігаругцеиието . 

(fэ) При  консrа rиране  на  иекаче r,хвено  изпъ .ггнеыи  рабоги , ца  изис:кны  същите  да  бъдят  огсграь iени  

или  поправеми  за  сметка  rra ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

(7) При  коиетатиране  на  недастатъци , които  не  е  аткрип  по  вре 14е  na изпьлнение  на  възложените  

стро :rгелно -ремоитни  дейнасти  и  е  констатирал  втечение  на  оферираттите  ат  ИЗГ IЪЛНИТЕ JIЯ  
гарангсисзнни  сракове , да  поиска  ат  него  да  ги  поправи , без  да  дъпжи  на  същия  заплащане  за  тава . 

Чл. 13. ]ЗЪЗЛОЖИТ GЛЯТ  не  наси  отговарност  за  действия  или  беsAeйствия  иа  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

в  резу.tтат  на  каито  възникнат : 

- смърт  или  з,чопо ,°тука  на  рыботник  на  ИЗПЪЛНИТЕ Jц1 или  на  трета  лиие ; 

- заг}ба  или  нагтесена  повреда . на  каквото  м ,ца  с  имущество  в  сr,едствие  изпъпиеюиеха  пред nіега  

ни  ,з ,аговора  през  времетраенет n fra страг iхелно -ремон •n гите  дейтгости . 13 тази  връзка  ИЗПЪЛНИТЕ JIЯТ  
се  задължава  да  атстрани  павредата  и:ги  ды  възстанови  пари = ата  равн  rайност  на  загуба rа . 
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Чл. 1. ВЪзлажИт ~ляТ  е  д:тъжен : 

(1) Дa запзіа tца  на  ИЗГTЪЛH.ИTEIISi угсзвареаото  в  дагвввра  възнятЗтаждение  в  размера , 
сrсзксзвете  и  при  усдсзвията , предвиден ri в  нега . 

(2) Ды  скигури  цастз ,п  на  ИЗГС i>ЛНИТЕЛЯ  да  еъатветната  страителгга  площтдка ; 

(3)Да  апредеsги  евай  прс;дставитегг , койттз  да  иьтт  правята  изаипъsгжеиитг rа  ,ца  го  представлява  пре,д  
ИЗГibЛИИТЕЈ 131 по  изпълнението  на  дагогзара ; 

(4) Г Iрн  необхадимаrт  да  представя  съггзасувани  скиг _tи  с  ианесени  падземни  комуиикагдин . 

(5) Чрез  праваспасобн uте  cu дтъжностни  пица  да  съглаеува  и:згат tзени  ar И3ПЪЛНИТЕЛ 51 схеыти  
.аа  „1Зременна  организат tия  на  движениета ,в  сяучай  нз  неаrзхадимаст  ат  такива . 

(б) Ды  уведомява  пис;чена  ИЗГI'bЛНИ"I' Е:ЛЯза  проявилите  сс  в  аферираните  от  гге rа  
гараниианни  сракове  недастатъци  (дефесктrт) на  извъригенато  в  изпълненис  на  настяи tия  дагавар . 

У . ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖFI~ИЯ  НА  И3ПЪЛНИТЕЛЯ  

Ч,т. 15. ИЗПЪЛ I iИТГJiЯТ  едпъжен : 

(I)Ды  изпъпни  всички  цейнасги  па  прадмета  на  цаrавара  качествено , в  обхвата , срокавете  и  при  
спазване  на  условията , регламентиртни  в  настящия  даговар  и  приложенията  към  нега  и  на  изискванията  на  
деглс rвагците  нармативии  ыктове , съатнасими  към  тези  дейнасти . 

(2) При  изnълнение  на  възла ;кените  му  рабати  да  спазва  те.кно .ггаrията  и  ца  изразкадва  
матсриалнте , пасачени  в  направената  от  нега  Техническа  предг iажеиие  при  участиета  му  в  
абществената  паръ Lтка , проведена  ат  13ъзnожители  па  реда  na ЗОП , предс rтвrгягтаи tа  нераз ,делна  гыст  от  
.аат~вара . 

(З ) Да  спазва  вснчки  двйстваи tи  технически  нормативи , стандарти , инструкиии  и  правиз ►а  за  
безапаснаст  на  тру;lа  и  да  oeurypu за  с sоя  сметка  ооезапасяване  на  абекта ; 

(4) Да  апредели  упъ,пномаитен  свай  представител , кайга  да  нма  rrpasara и  за,хълзкенията  да  га  
предсrавлява  пред  ВЪЗЛО ?]СИТЕЛSf па  нзпълиението  на  настаящия  даrавар ; 

(5) Да  осиrуря sа  винаги  достъп  ,ыа  сграежа  на  сьответните  кантрални  орrани  и  на  представителите  

на  f3ЪЗЛОЖИТ F.,ЛЯ ; 

(б) Дa уведамява  nериадично  ёЗЪЗЛОЖИТЕЛ 51 за  хода  на  изпълггението  на  атделните  видове  
страителио -ремогггни  работи , като  осигури  възмгажиаст  на  упълнамащените  му  пре ,аставители  да  
уnражняват  контрол  върху  изпъзтненнето  на  възлажената  рабата ; 

(7) Ды  оси rури  иsискващите  се  здравасловни  и  безапаени  ус .гаавия  на  труд  при  изпълнение  на  
ръковогзените  от  нега  страитепно -ремантни  дейжэсти . ц (етите , настъпиnи  в  резулта •r ат  ггесг iа:зване  rta 

тава  за,зължение , са  изияла  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

(8)Да  оrраничи  действията  иа  своя  rгерсонал  и  механизация  в  границнте  на  строитеднтта  
r-т:Етащадкн , ката  не  допуека  У•тавлизането  нм  в  съседни  терени ; 

(9) Да  атстрани  за  своя  сметка  всицки  недастатъии , аткрити  при  приеманета  на  абекта , кткто  и  
дефекти , паявили  се  в  афериртните  от  нега  гаранционии  срокаве . Изп °ьnнителят  не  сrггавыря  и  не  паелта  
гараниии  зт  извърт zтената  рабата , в  случай  чe по  нея  се  паявят  мtеканични  павреди , разкъсвания , 

възникнали  в  следствиа  ат  маитаж  на  различни  съоръжения  илtз  при  фа~ажарни  абстаятет -гства : 

~ 



(Ip),Да  извъргци  за  свои  сметка  всиЕгки  рабати  па  отстраняванета  на  винпвггсз  долуснати  гре irаки .. 

недастатъци  и  др ., констатирани  ат  иггыеститорския  контраn на  пбегсга , ,други  дЪржавни  oprauu n 

лриемателната  кпмисия . 

(I1) Гiреди  привмагг t ua завърсгаения  абект  пг  страиа  на  Камиеията , иазначена  ат  
i3ЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ИЗПЪЛНИТ p11SiT ее  задължава  ла  пачистю  и  отстрани  от  абекта  излигините  
материади , атпа ,і tъии  и  разг rичните  ыидаве  sреhiенни  раооти . 

(12) Да  ахранява  съатветння  абекr за  сввя  сляегка  до  предаваието  му  иа  ВЪЗЛ (;3ЖИТ~:ГIЯ ; 

(13) Дa пастави  указатепни  табели , стрелки  и  мноэКество  временни  стандартни  пътни  знаг . ~и  за  
сваеврелгеннп  уве;кзмяване  ма  ып ,аачите  на  МПС  за  временната  арганизация  на  движеа iиета  (лка  има  
неабхпцимаст  ат  въвеждагге  на  такава ). Дa ппддържа  в  изправисзст  и  пъзна  наггичиаст  лриетата  
сигнализаиия  за  иелия  периад  і;га  с•rраитет rните  раооти ; 

(14). j(а  възстанаыи  за  свпя  сметка  всичкн  намесени  поражеиия  върху  е:гелiентиз •е  на  r радекпта  
абзавеждане , уличната  и  пътиа  иреэгса , тrрава,iи  и  съпръжсния  k ьм  тях , азеленяване , дървесна , ивепна  и  
rревна  растителнаст , освен  ако  не  е  палцчил  иsричиата  еъrласие  на  ВЪЗЛnЖИТЕЛЯ  за  <збратнота . 

цл. 16, И3IIЪЛ I•IИТI:;71Я"Т` се  задъ rгжава  да  информира  Възлсззкител sг  за  възникна :зи . 
проблеаии  при  изгтъз fненне  на  дейнастите  no даrстгзvря  и  за  хгроиприетита  л3ерки  за  •гяхисз •есз  
разрецтаване . 

Ч.n. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛ SIТ  няма  права  да  се  поsаве  ня  незнание  иlили  иепсззнаване  ма  абеЕ.-та, 

прездмет  на  таЗи  Ftvraвap, париди  КаЯтп  причина  да  иСка  пгздписването  нн  дппЪлни fiелно  сппразумение  
Към  СЪЩия . 

Ч.гг. 18. ИЗ IIЪЛНИТ 1йЛЯТ  иоси  иълна  сrтговсзрност  за  ёзезпласяастг rг  на  рабптииците  и  други  

лица , при  изпълнение  на  всички  видове  рао"ати  и  дейнасти  на  абекта , съ rласна  дейс -тващите  нарми . 

~ Чга .19, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТима  права : 

21.1. Да  пплучи  датварена •ra uena за  изп t,лмените  и  приети  CI'Р  при  условията  na настаяг t4ия  

дагавар ; 

21 .2. да  иска  ат  ВЪЗJiС7ЖИТЕ .ТцI неабхадимота  съдействие  за  изтгь  гнение  на  догпвора . 

VII. ГАГАНЦИСIЕ~CН)FI СРОКС31 Е  

Чп. 2(). (i) С"аранцианните  сракове  за  изп °ыпменитс  CI'Р , присти  с  пферта rа  на  ИЗП"Ь 7IHЙTEЛ .Я , 

са  съпГразип  действащата  нармати rвня  ypeдfia на  Р .България  и  са  какта  следва : 

22. 1, за  аьта :иаrистразгите  - 5 години , републикапските  пътища  nт  I, II, III клис  - 3 
години , при  асновии  ремонти  и  рекабиzитация  - две  години ; за  остана .пите  rгзутиЩа  и  у<тиинте  - 
две  гсздини , а  при  асновпи  ре<ионти  - една  тодииа , 

22.2, sa съвръжения  за  автомагистрали , rrтатиаца  и  утгитхи  (;игостове , тунели  u ѕіp.) при  н rэва  
строителство  - 1Q години ; при  oczтоввн  ремонт  и  рехабититация  - 4 гвдини ; 

(2) I"арап rхисэмггите  срсзкове  заиочват  да  текяг  за  всеки  отде :ген  обект  в  съатветнсьто  
населенсз  място  ат  датата  ма  псздписване  на  двустранния  Констативсн  пргзтакол  (а6р . 19). 

(Э )Всички  дефекти , възвикнали  лреди  Края  иа  rарынципггните  ерахове  се  канстатират  с  пратсзка tг , 

съставен  и  падписан  гrт  представители  на  СiЪ3Л4ЖИТЕЛ .Я . Тази  ггрптокпrг  незабавна  св  из rграща  нгг  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с  укизын  срак  за  атсrрамяване  на  

дсуу 
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(4) ИЗП '}тЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  отетранм  за  евая  сме "гка  паявилите  се  дефекти  в  
гаранционния  срак , в  тава  число  от  влажени  некачествени  материали , доставсни  от  ИЗПЪЛ 1{ИТЕ .r'lЯ  
или  некачествена  извършенн  работи  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в  срок  от  15 (петнадесет ) рабатни  дгги  от  
получаване rо  на  nнсменото  известие  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ката  запачне  работа  не  па-къена  ат  3(три ) 

рабатни  дии  с.гед  получаване  на  известиета . 

(5)Гаранционните  срокове  не  текат  и  се  удължават  с  sремета , през  което  страе.кът  е  имаат  
проявен  дефект , до  неговота  атстранявяне . 

VIц. ГАРАНЦИЯ  ЗА  ИЗЛЪJiНЕНИЕ  НА  ДОГОВОРА  

Ч,х27.ИЗГГЪЛНИТ F.,Л .ЯТ  при  падписване  на  даrnвора  следва  да  представи  документ  за  вг ►ееена  
гаргtнг .tия  за  изп h лнение  на  задължениятя  си  па  не rо , в  съответствие  с  догавореиато  гз  ег)иn гпзг  
G?LЧ)N/tJ1tP Г1Юj7А1ц: 	 - 	 - 

(1)Двпозит  на  nарична  сума  в  лева  в  размер  на  3°/о  от  об zцата , максима .lно  допустима  
стойност  за  изпълиение  на  лоръчката , иидиии ,.~уализираиа  в  чл .4 по-горе , по  следиата  банкова  
сметка  rra Възложителя : 

iiAHKA J_jCK 
КЛоН  КОЧЕРИНGПО  
IBA:'~1: ВG875TSA930033QО7()21 U ~ 

В 1С : STSABGSI= 

rыты  

(2)Банкава  гаранция  за  сума  в  лева , в  рязмер  на  3% crr обгцата  максимална  про rнозна  стоинаст  
no л .,д , със  срак  гга  валидност  2 (два ) месеца , с.лед  дятати  ua приключване  на  договора . Гяранцията  
трябва  да  бъде  безусловна , неотменима , с  възмажност  да  се  усваи  изцяла  или  на  части  в  зависимост  crr 

претендиранато  абезп lетение . Гаранцията  трябва  да  съдържа  задължение  на  банката  гарант , да  
извърши  безусловна  плаwане, npu гrьрво  ггисмена  искане  от  ВЪ33Т(JЖИTF..ЛSi, s с ,гучайг  че  
ЙЗIIЪЛНИТЕЛЯТ  нв  е  изпълнил  някое  от  задъ .rгженията  си  no даrовора , в  съатветствие  с  апределеното  
в  wero. 

и;ти  

(3)застраховка , каято  аfiезпечаэза  иsпълкението  чрез  покритие  гга  отговарнаст rа  на  
излълните rгя  в  размер  гга  3% от  обгцата  максимална  nрагнозна  стойнаст  па  чл . 4, със  срак  на  вялидност  2 

(два ) месеца , след  датата  на  приключване  на  догавора . 

Члг  2Z Разходите  па  откриването  на  депозита  или  на  бянкавата  rарянция  са  за  смеrка  на  
ИЗПЪЛНИ "ГЕЛЯ , а  разход wте  по  еве tгтуалното  иц  усвояване  - за  сметка  иа  ЕЗЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

Чт.23.Гаряииията  за  изпwгнение  ня  дnrавари  (деnозит , банкова  гаранция  или  застрахавка ) се  
сэсвабождава  до  1 (един ) месец  ат  датата  на  подписване  на  констативен  nратокал , отразявягц  
завъригванета  на  реконструкцията  и  на  последния  от  строежи rе , освен , акn ВЪЗЛUЖИТЕЛЯТ  е  усвои sг  
същата , преди  приклкзчвяне  на  договара , па  причина  на  неизпълнение  от  сrрана  на  ИЗ iТbЛНИ7'ЕЛЯ  на  
никое  от  задъзженията  му  в  съответствие  с  регламентацията  гго-далу . 

Чз.24.ВЪЗ 11С)3ЕСИТЕJIЯТ  не  дължи  гіа  ИЗ i1ЪЛ 11ИТЕ .1IЯ  лнхви  върху  сумите  по  гаранцията  за  
изпълиение , за  времето , през  ьсоето  тези  суми  заканно  са  престоял  при  негр . 

✓ 
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Х. 3ACiPАXОBARE Ii (}БЕ3IЦЕТ~НИЯ  

Чл,2S. ИЗГ IЪЛТ  (ИТЕЛЯТ  ще  нлси  пълна  отrлворност  зя  изпълияваните  от  него  и  
подизпълнителите  мy (ако  има  rакива ) деТТности  от  датата  на  иодписва t ге  на  договвра , до  деня  на  
из•гичане  ua гаряниионните  срлклве  за  всеки  отделен  строеж . В  случяй  на  повреди  и  rцети  поради  
някакна  причина , възникнали  при  изгтызнение  на  ряблтн  пв  еъответния  строеж , unu npu части  л•r тял , 
или  на  неговата  механизяция , ИЗЛ 'ЬJIi IИ"i'f;ЛSIT ще  rи  trrстряии  за  свая  сметка . 

Чл.2б .ИЗПЪЛНИ "Т`Е,.'ТЯТ  с  лтговлрен  за  всички  засп-рахлвки  и  обезиаетения  по  отнлкьгение  на  свля  
nepconan u слбственлст . 

Х. ПРFКРАТЯТiАНЕ  A ДUГ()tЗt}РА  

Чл. 27. Длглвл lrыт  се  прекјtатява  н  следните  слуцяи : 

(1) с  изтичяне  на  срока  му , вк.тючващ  срrзка  ва  изпълнение  на  възлажсното  етрсэителст tзо , до  
приеманет n му  с  Клнсхативен  протлкал  от  Възллжителя , или  назначена  лт  негл  IСомисия . 

(?) по  взаимнл  писмено  Съгла Gие  между  страиите ; 

(3) е;знлстраннлат  В 'b3ЛOЖHTЕ.ГцI елед  изпраи .tане  на  еднлеедмично  лисмег rл  предизвестие , в  
слv~кай . че : 

я) се  констятират  съществени  лткллнеткия  лт  офертата , допуснати  от  ИЗПЪТТНИ `1°ЕЛЯ ; 

б) при  грубл  неизпълнение  лт  страня  на  i~iЗГI'IтЛНИ "i`ЕЛЯ  на  друrи  гге rлви  задълженьояпл  
дсэrлвора ; 

~ Длговлр •ыт  не  се  nрекр ttтива , акл  в  срока  на  предизвестиетгэ  гкяруигение rл  а'•ыде  итстранеио  зя  
сллетгса 

 

ua ЙЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

Чтr. 2~ . При  прекратяг iането  на  длrлвара , в  хипотезатя  ня  яri. 3 на  предхлдния  член , 

ИЗП 'ЬЛТ-СИ `ГЕJIЯТ  има  право  na псэ.Уучи  tкената  самn иа  успехггнл  завъригените  предн  прекратяване -гсэ  
строителни  рабгзти , дължейки  неустлйка  в  размер  на 20°/а  вьрху  стлйността  на  неизпьлиенатя  раблта . 

Чл. 29. При  прекрютявяне  ня  доглвора , независимо  лт  вината , ИЗПЪЛТ -IИТЕЛ 3ТТ  е  длъжен  
неsябавно  след  у :чнавак lетл  да  напрани  всичк .л  нелбхлдимо  зя  прикл tочване  на  зяпочнатит t раблти  до  
стr:лен  да  бъдят  го ,аны  за  ползвяне  лт  ВЪЗЛС }ЖИТЕЛЯ . 

XI.H:IIПРFОДОJ[:iМА. CIiЛА  

цл. 30 (1). С7Тэаиите  се  лсвобсnкдават  от  лттхзвлрнлст  sя  неизпъ .пнение  на  задьлженият •я  си , кога r сз  

г-tевъзмлжнастта  за  изпълнег tив  на  доглвлря  се  дължи  на  непрелдолима  сьиэя , Никоя  от  с rТзаиите  не  
млже  ;ta ее  плsовава  на  непреодллимя  сила , акл  е  била  в  забява  и  не  е  инфармирала  другятз  стряна  зя  

вызникванет •о  й . 

(2) Сrраната , засе rнята  лr непрелдолима  сила , е  длъжна  да  предлриеме  всички  необхлдими  
мерки , за  гzа  нямаnи  до  минимум  пnнесените  вреди  и  загуби , както  и  да  уведсэми  писмено  дру r7та  
сrраня  незабавно  npu настъnване  на  непрелдилимята  сила . 

(3) Докатл  трае  непреодолигиата  сила , изпълнени  спира . 
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(4) FIe цаже  да  се  пnзовава  на  непреацалима  Сизза  анази  сrрана , чиято  небрежнаст  или  уктиг rг .геЕиг  
дейс rиия  ипи  FездейСтвия  са  давели  дn невъзлтожиост  за  иsпълиението  на  договара . 

(5) !Iипсата  на  пярични  Средст sа  ие  представлява  згепреодолима  сила . 

(tз) В  Случай  на  непреадалима  Сизга , I3ЪЗ+'IОtKYITEЛSIT гтtе  заилати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са sиа  
С -гойността  на  иsвъриsен tiте  и  приеги  към  момента  гза  уС 'гаиавява s ге  гtа  непреодwзимата  сила  услугм . 

КII. ИЕУС,ТОЙПС 1Уi И  САИКЦИИ  

Чrг. 31. При  забава  за  :залииване  на  изпълнениета , съабразно  дферирания  ат  нега  срак  След  

пrsлучаване  на  хъзлагателна  пмсма  аТ  ВЪЗЛС3ЖИТЕЛЯ  или  за6ава  за  завърцгване  и  предаване  на  
работиrе  па  гази  дагахор  в ,tc}rаварените  Срокове , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ,тължи  на  ВЪЗЛ (JЖИ 'Г i,.iI5I 

неусто siка  в  раз tiяер  гза  O.5% от  сrгэгцаТа  стойносr на  Строителните  раrкэти , остоынос rег rи  ио  едии +ичниТе  
лэу  tzегги  за  хсеки  ззраСргзиен  ,ден , на  не  иовече  vт  10о1о  ат  абшаТа  Су !wu за  изпълнениета  на  Съотвег '°ния  
абекТ . 

Чл. 32. (I) Iipи  хинавно  некачествегго  извъртваие  гга  cpp асвегэ  задwтжение -го  за  сзтстранявагге  r га  
двфег .~rите , ИЗПЪЛWИТЕЛЯТ  дължи  неустаг lка  в  размер  на  20% ат  стайнаСг rа  иа  некачеС -гвеното  

извършените  СРР . 

(2) Ако  нецоСтатъните , конСтатирани  при  приемането  ua cpp unu a гаранцз tонните  СракоВе  ио  чп . 

22, ал . 1 не  бъдат  оrстраггени  Вдаrавареиня  срак  ИЗ I`IЪЛНИТЕЛЯТ  дълзки  асвен  неусТойката  rto 

rэредхадната  а.зинея  и  неуСтайка  В  удваен  разиер  на  разиоСките  за  отстраняване  на  недастатъиите . 

цп: 33.f3 Случай  че  ие  иsплати  в  Срок  уrоворенотn възнагражденме , F3'tуЗ  ЛCIЖИTГЛSIT зце  дъл ,ки  

на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  0.5о/n за  всеки  ден  праСцачие , но  не  повече  ат  IO°lo ат  

осз tиэат  стойнаст  на  стрсзитиэнмте  pa6oru, астайнастени  па  единичнмте  иени  от  aфelrraтa иа  

И  IIЪIIНИТЕЈ 1Я  за  ВСеки  просрочен  деи , uo ue г (авече  oт  I О% оТ  o6iгtaTa Сума  зS изпълиениСТо  иа  
Съатвстн 'ия  обект . 

хПТ . IH)ДСЪдНОСТ  

Чт. 34. Всички  Спараве , коита  л•гоrат  да  възникнат  Във  връзка  С  иастсзяи zия  ;гогохор , мо  гэсэвад  
негввота  изг rълнение  или  т-глкуване , вклк>чително  спаравете , пар+эдени  или  атиасяи tи  Се  да  негавата  
недействите .пнnСт  или  прекратяване , СтраииТе  трябва  да  решат  чрез  дагаваряме  uлмеззс:zу  Си . 

цл. 3S.H елучай  на  иеиъзможносх  за  разрешаване  на  споровете  по  пътя  на  доrаварянето , °ге  

па,злежат  на  разrлеждане  и  ретиахане  па  Съ ,зzебен  ред  о°r кампетентния  Съг.тасно  българското  

ЗаконадателСтВа  Съд . 

xlv. ОsIцИ  rlОложЕИИИяя  

Чз. 36. ДагаваръТ  се  склгочи  на  осзгавание  чл 	.... oт  Закана  за  сзбгцествеииге  nаръІгки  и  

протакал  ат 	 изгатвен  на  ос tгаваг rие  запавед  N~~~~ к~t~' 2 ~`~~ Клэета  на  Qбихмна  

Качериново  за  из5вр  на  изпълнител  на  абшествена  паръчка , проведена  па  реда  на  Глава  25 от  ЗСIП  и  
р  Q г  

уТвърдеи  на  1~~i: ~ы  . 	~. г . 

ц7. 37. Гlромяна  в  адреса  или  оаиковата  сметка  на  ИЗ I7Ъ .Т1НИ °I"Е .) 	е  извършва  па  силатя  на  

уведіамэ rгелно  пиСма  сэт  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дa I3I~~ЛОЖИТG~IЯ . 

,- 
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цп.38. (3сяка  от  страюите  rro roau ,зоговор  се  задт }лжава  да  zre }зазпростраг fягза  инфррьааиия  за  

ztpцr`а°r н  стрпна , стаиаз rа  й  изаестна  npu unu по  повод  склочванет © и  изгзълиението  на  тази  цоговор . 

Доrоворт ,т  сс  ст,стави  н  поцписа  в  3 (три ) еднообразын  екзеи nляра , един  за  ИЗП 'Ti-3ИТ . i1Sl г i 
дна  за  С3ЪЗЛ {)ЖИТ [:Л 51, ст,държа  11 (едииадесет ) nечатни  страницта , всекн  от  които  е  съе  силат •а  иа  

оригинал . 

Приложеиипг  

Iiриложеиие  Ns1 — Техническа  tмферта  w rtри .7ожеиията  към  нея ; 

ГС (zило ;кеиие  2 — Ценова  оферта  и  табnица  с  гциничнга  цени ; 

П (зиложеиие  .N`$3 -- "С 'екничеека  cr гetiификаг tия ; 

П (тиложение  Ns4 — Удостоверенне  на  Йоанна  Борисава  Данаилоаа , издааено  от  ЦПО  мъ+г  г<.ДМ  

ДАНИЕ JIИ >з  1 CiUД  за  коор ;tинатор  no безогіасност  и  здраве  в  строите .nстаото ; 

Прн rУоэкеиие  №3 - Заст 4раховате .пна  гизnицл  Ni1 7553 1 3 7С006652 ат  15.07.2017 r., издаиеиа  от  
ЗАД  г<Армее t.tл  за  силкзчена  застрахоака  ne чл . 171 от  Зц "l ; 

Т1ри  лозкеине  №б  — Засrрахавате ,rиа  позтица  Nц  1 7553 131  7СООб 1 t}0 ат  1 v.tiQ.20 17 r., из>.tадена  ат  
ЗАД  <гАрчrеег .v> за  скз rкзчена  застраковка  rто  чл . 171 от  ЗУТ ; 

Приложение  Ns7 — Гаранция  за  изпъ .лнение  на  дотг3ора . 

 

~ 

В'b3ЛОЖИТЕ .П : 
, 

 

i3вяи  Мииков , Кмет 	 Диана  Тысева , п (зедставливаіи  

Г, rrrsеrг  счеfмоsодител :... ...~ . ~~ . ... ... ... ... 

Даииела  Кирова  
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