
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ .......................... / ...................................г.

/ у  У  сх
Днес т;/... 2017 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 

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

и
2. „МИСТРАЛ 7” ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и 

адрес: ул. „Юрий Гагарин" № 1, вх. А, ет. 3, с адрес за кореспонденция: ул. „Юрий Гагарин" 
№ 1, вх. А, ет. 3, тел: +359 87 872 8484, E-mail: mistral7@abv.bg, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 
104679005. представлявано от Венцислав Дончев -  управител,

и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”, финансирана от 
Националния доверителен екофонд”, с уникален номер на поръчката в Регистъра на 
обществени поръчки 00073-2017-0036 и Решение № РД 24-77 от 24.08.2017 г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с 
който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико 
Търново, финансирана от Националния доверителен екофонд, в съответствие с 
изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен 
инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, 
отразени в Техническата спецификация, проектна документация по отделните части 
(Приложение 1), Техническото предложение и приложенията към него и представеното 
Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител (Приложения 2 и 3), 
неразделна част ог настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото 
съгласно т. 4.3 и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на 
гаранционните срокове.

II. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 348 138,77 /триста 
четиридесет и осем хиляди сто тридесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки/ лева 
без ДДС, съответно размер на 417 766,52 /четиристотин сто и седемнадесет хиляди 
седемстотин шестдесет и шест лева и петдесет и две стотинки/ лева с ДДС. Посочената 
обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и 
единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни 
разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за 
изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово 
предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.
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2.2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в 
количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са 
формирани при следните технико -  икономически показатели:

- средна часова ставка -  3,90 лв.
- доставно-складови разходи -  9 %
- допълнителни разходи върху труда -  95 %
- допълнителни разходи върху механизацията -  40 %
- печалба -  9 %

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се 
извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до 
размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва:

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни 
актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща 
мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график.

3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършват на база на представени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и 
фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените 
строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено- 
стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 без забележки 
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи 
инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни 
документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна 
фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. 
и 3.1.2.) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.3. от 
настоящия договор.

3.1.4. Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на 
съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
В описателната част следва да се впише следният текст: "Разходите по тази фактура се
финансират със средства по договор за финансиране № ............... , сключен с Националния
доверителен екофонд"

3.1.4.1. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно 
нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
IBAN:
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3.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички последващи промени в информацията по т. 3.1.4.1. в срок от 7 работни дни. считано 
от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, счита се. че плащанията са надлежно извършени.

3.2. Срокът за плащане по т. 3.1.1 и 3.1.3.спира да тече. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде 
уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради 
липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че 
разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи 
изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде 
уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, 
корекции или допълнителна информация.

3.3. В случай че в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предвидено участие на 
подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на 
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 
офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

3.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията 
на настоящия договор. В този случай разплащанията 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. Към искането 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или 
част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато 
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с 
подизпълнителя/те, посочени в офертата му, и не са направени директни плащания към 
подизпълнителя/те по реда на т. 3.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са 
приети по реда на т. 12.2.

IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
Към датата на сключване на договора не е осигурено финансиране. В този смисъл и 
изпълнението на договора се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране 
между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер). 
Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след 
изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. В 
този случай не се дължат никакви плащания по договора, неустойки, пропуснати ползи или 
други обезщетения от какъвто и да било характер.

4.2. Срокът за изпълнение на строително -  монтажните дейности, предмет на договора 
е до 90 (деветдесет) календарни дни, съгласно представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
неговата оферта Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, 
неразделна част към договора.

4.2.1. Срокът за изпълнение на СМР дейностите започва да тече от датата на 
подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към
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Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.2. За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2.1. се счита датата на подписване 
без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за 
конкретния обект.

4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е: гр. Велико Търново, ул. ..Вела Благоева”
№ 10.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите 
нормативни актове, БДС или еквивалент. ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува 
действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на техническия 
проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 
работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 
на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените 
строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието 
се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали 
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат 
съгласувани с строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, 
необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително- 
монтажни работи.

д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 7.3, всички появили се в гаранционния срок 
дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При 
неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения 
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 12.1., всички некачествено изпълнени строително- 
монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 
265 от ЗЗД.

ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на 
изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, 
осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и 
авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на 
настоящия договор и да предостави копие от договора/ите за подизпълнение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за 
подизпълнение.

и/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да 
изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване 
на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите.
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доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато 
такава следва да се съставя.

й) да изпълни точно. качествено и в срок възложената му работа, съгласно 
предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в 
настоящия договор и приложенията към него.

к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за 
изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените 
материали.

л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, 
необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на 
трети лица, непосочени в офертата.

н) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Националния доверителен 
екофонд (НДЕФ), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов 
представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 
изпълнението на възложените дейности;

о) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи 
се в докладите от проверки на място;

п) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 
обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

р) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките 
за информация и публичност по проекти, финансирани по НДЕФ.

с) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички предписани от Възложителя 
дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките на който се изпълнява 
договора се финансира от НДЕФ.

т) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното 
разрешаване;

у) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна 
счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се 
установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

ф) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно 
извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази 
документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис. 
позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

х) При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на 
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение 
№ 10към ЗО П .

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
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а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката
б/ да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията 

на настоящия договор.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по реда, в 
сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

б) да предаде копия от следните документи за възложената дейност: Разрешение за 
строеж; Документи за собственост; Проектната документация за обекта.

в) в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица. които ще упражняват инвеститорски 
контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

г) в срок от 5 работни дни след подписване без забележки на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. от договора и 
предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия 
по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в 
строителството.

д) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този 
договор и изискванията на нормативните актове.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол 
върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и 
срока за цялостно изпълнение на обекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни 
дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити 
недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, 
определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било 
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в 
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на 
парична сума или представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, най-късно при сключване на договора, в размер на 3 /три/ на 
сто от общата цена на договора, посочена в т. 2.1. без включен ДДС - 10 444,16 /десет 
хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и шестнадесет стотинки/ лева. Гаранцията 
под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на 
изпълнителя за сметка на трето лице -  гарант. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да гарантира 
изпълнението на договора и чрез застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на 
парична сума. то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
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IBAN:
BIC:
банка:
град/клон/офис:
титуляр на сметката:

6.3. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва частично чрез 
пропорционално освобождаване на съответната сума за изпълнения и приет от Възложителя 
етап от предмета на обществената поръчка, посочена в писмено искане за освобождаване.

6.4. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остатъка от сумата на гаранцията по след 
извършените частично освобождавания по точка 6.3 в срок до 14 (четиринадесет) работни 
дни след издаване на разрешение за ползване на обекта. Гаранцията ще бъде възстановена по 
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че гаранцията е представена под форма, 
различна от парична сума. тя се възстановява на Изпълнителя по съответния ред в срока, 
посочен в предходното изречение.

6.5. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя 
трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този 
договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 (шестдесет) календарни дни след 
изтичане на срока по т. 4.2 от договора. При писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция 
по т. 6. 4 с необходимия срок до датата на издаване на разрешение за ползване на обекта

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.
6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 

формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

6.9. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията, 
съответно остатъка след частичното й освобождаване по реда на т. 6.3 се усвоява изцяло като 
обезщетение за прекратяване на договора.

6.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и 
обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

6.11. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, съответно остатъка след 
частичното й освобождаване по реда на т. 6.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение по общия ред.

6.12. Гаранцията за изпълнение, съответно остатъка след частичното й освобождаване 
по реда на т. 6.3, не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от 
минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
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експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на 
въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или 
удостоверение за въвеждане в експлоатация.

7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и 
след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези 
дефекти. ’Таранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по 
отстраняване на дефектите.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 

извън случаите по т. 8.2.1., с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 
страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение.;
8.1.6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъдат изменен на основание чл. 116. ал. 1 от ЗОП;
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 

работни дни:
8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените СМР. 

констатирани по реда, указан в договора;
8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си. или използва 

подизпълнител, който е различен от този. посочен в офертата му;
8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.
8.2.5. в предвидените в чл. 118. ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по 
настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства 
като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима 
сила" по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези 
обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непреодолима сила е длъжна:
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9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на 
непреодолимата сила. за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 
задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на 
задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо 
времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила. изпълнението на задълженията и на свързаните 
с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с 
полагането на всички разумни грижи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му. на когото и да е, освен 
пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява 
само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя 
на трети лица.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително- 
монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното 
извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.2., същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора по т.2.1.

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на 
сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази 
стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на 
забавената дейност за всеки просрочен ден.

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

,, Внедряване ни мерки за енергийна ефективност в П М Г ,, Васил Друмев  ” гр. Велико Търново "
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11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4. и т. 8.1.6.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 и т. 8.1.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР. доказани с документи и 
фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за 
разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора , при условие, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава съгласно Линейния график за изпълнение на обекта, което се 
установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една 
от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо 
строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок 
от неговото подписване.

XII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

12.1. При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени 
строително-монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали 
и др,, се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните 
такива. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни 
след уведомяването. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След 
извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен 
протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага 
с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.2. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се 
удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето осъществяващо строителен 
надзор.

12.3. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа по реда на т. 12.2. лицето осъществяващо строителен надзор проверява 
съответствието на извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в присъствието на негови представители.

12.4. След извършената проверка по реда на т. 12.3 и при констатиране на 
недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и 
Техническото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски 
контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок 
за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка При неотстраняването им от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 
265 от ЗЗД.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо 
строителен надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или 
появили се недостатъци на изпълнените СМР.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента 
на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2., подписан без забележки по реда и 
съгласно условията на настоящия договор.

12.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМ Г „ Васил Друмев " гр. Велико Търново "
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12.8. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
определя лице. което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на 
поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ НДЕФ

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на представители на НДЕФ да 
проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на 
договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, 
сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на 
проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.

13.2. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на НДЕФ да 
осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 
договора за финансиране, сключен с НДЕФ.

13.3. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на НДЕФ до 
персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява 
договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и 
база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема 
всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на 
НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да 
накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва 
да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и 
проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по 
отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от 
НДЕФ.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 
на стария адрес.

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

14.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на 
такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 
България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМ Г  „ Васил Друмев " гр. Велико Търново "
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14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра -  два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1/ Техническа спецификация -  инвестиционен проект. /Приложение 1/
2/ Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката /Приложение 2/
3/ Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки. Анализи на цени /Приложение №

,, Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПА1ГВасил  Друмев " гр. Велико Търново "

3/.
4/ Копие от застрахователна полица /Приложение № 4/

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Ивайло Дачев

Лице за контакт от страна на ИЗЦЯОрЗИТЕЛЯЛЗенцислав Дончев

Д аниела Д анчева 
Главен счетоводит 
О бщ ина Велико Търново s

Съгласуван с:
Русанка А лександрова 
Главен ю рисконсу

Надя Петрова:

Инж. Динко Кечев '

Д иректор на дирекция С У ТуЗ

Изготвил-
М ая Т одорД ва^ м.Т.екеперт в дирекция ОП
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ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ 
„Васил Друмев” гр. Велико Търново.

от: „МИСТРАЛ 7“ ООД /наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 104679005, 
представлявано от: Венцислав Дончев (трите имена), в качеството на управител ,
със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ №1, вх.А , 
ф акс:...................................., електронна поща (e-mail): mistral7@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с посочения по-горе предмет, представяме следното Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 90 (словом: деветдесет ) календарни 
Д Н И . (*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от 
възложителя в документацията за участие)

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без 
възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем 
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 6 месеца от крайния срок 
за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 
време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 
от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 
между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове в години, след въвеждането на обекта в 
експлоатация, а именно:

• Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни 
и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 5 години;

• Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни/ 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски/и 
др.), както и за вътрешни инсталации на сгради 5 години;

Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който не може да бъбе по- 
кратък от минималните гаранционни срокове, който са определени уН а^едба №'%
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31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България/и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя 
при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в 
техническите спецификации, количествени сметки и изискванията на възложителя;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, 
съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните 
приложения:

3.1.Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи 
за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата 
на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

3.2. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за 
експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите 
материали и/или оборудване и изискваните стандарти -  в зависимост от обособената 
позиция, за която участникът подава оферта. За всички основни материали и оборудване 
прилагаме следната таблица:

Матерна
л/
вид
оборудв
ане

Страна
на
произх
од

Производи
тел
(фирма)

Дебели
на
на
изолац
ия

Коефицие
нт
на
топло
проводим
ост

Мощно
ст

Г аранция 
от
производ
ителя

Прило
жен
докуме
нт

1 2 3 4 5 6 7 8
80мм 0,033 2 г. Деклар 

ация за 
експло 
атацио 

нни 
показа 
тели

20-
50мм

0,033
0,036

2 г. Деклар 
ация за 
експло 
атацио 

нни 
показа 
тели

20-
ЮОмм

0,038 2 г. Деклар 
ация за 
експло 
атацио / 

~ 7 н н и /  
показа j 
ггелИчХ

/ г .  11 )
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(колоните след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, в зависимост от 
обособената позиция, за която се представят, сертификати или други документи, 
доказващи качеството, са:

- Топлоизолация-E P S  с 8= 0.08, 0.12 м и Х<  0.035W/m.K
- Топлоизолация -  XPS с 8= 0.02, 0.12м и Х< 0.030W/m.K
- Топлоизолация -  твърди плочи минерална вата с 8= 0.10 м и X < 0.035W/m.K
- Дограма -  PVC с пет камерен профил със стъклопакет с ниско емисионно стъкло,

общ коефициент на топлопреминаване U<1.7W/m2.K
- Дограма -  Алуминиева врата с прекъснат термо мост и пълнеж, общ коефициент на 

топлопреминаване U<2.2W/m2.K
- Алуминиев радиатор с височина 500 мм и 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20 

глидера
- Вентилаторен конвектор -  стенен; Q0T = 2770 kW
- Вентилаторен конвектор -  стенен; QminoT = 9.4kW; V = 1600 м3/Ь
- Осов вентилатор V = 900 M3/h
- Циркулационна помпа -  електронно управление с дебит 10.0 M3/h и напор 9.,(f м
- Мембранен разширителен съд -  400л.
- Тривалентен бойлер -  ЗООл.
- Плосък селективен соларен колектор с цял селективен меден абсбрбер/F = ̂ .98 м2
- Мембранен разширителен-съд -  50л.
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- система за безжично радиочестотно управление
- трипътен смесителен вентил Ду80 с ел. задвижка
- трипътен смесителен вентил Ду65 с ел. задвижка у
- смесителна кутия 660x560x600 с две подвижни жалузийни решетки 310/400

филтър j

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето/ което/подава офертата, не 
законният представител на участник.*

Дата: 31.07.2017г.
Име и фамилия: Венцислав Дончев
Подпис на лицето (и печат):

*Забележка: Документът се прилага в случаите, в които Офертата с1е- подава от лице, 
което не е законен представител на участника. В случаите, в които това обстоятелство не 
е налице в т. 3.3 от образеца на техническото предложение се посочва -  неприложимо.

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 4

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев”
гр. Велико Търново”.

от: „МИСТРАЛ 7“ ООД ,(наименование на участника), е БУЛСТАТ/ЕИК: 104679005, 
представлявано от: Венцислав Цанев Дончев (трите имена), в качеството на 
управител, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, бул. „Юрий
Гагарин“ №1, вх.А, факс: ................................... , електронна поща (e-mail):
mistral7@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на 

обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”.

I. Обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на 348138,77 лева без 
включен ДДС /словом: триста четиридесет и осем хиляди, сто тридесет и осем лв, 77 
ст./, а с включен ДДС: 417766,52 лева /словом: четиристотин и седемнадесет хиляди, 
седемстотин шестдесет и шест лв, 52ст./, съгласно представените количествено- 
стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

И. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в 
отделни редове -  единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и 
обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и 
включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на 
промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, 
като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда 
съгласно проекта на договор.

/
V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено- 

стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, 
в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с ./качественото 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

mailto:mistral7@abv.bg
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VI.Технико -  икономически показатели:
СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА - 3,90 лв.
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - 9 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА -  95 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА -  40 %
П Е Ч А Л Б А -9%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 
договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

*3абележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и 
количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се 
поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи 
цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 31.07.2017г. /
Име и фамилия: Венцислав Дончев /

Подпис на лицето (и печат): /  ) / /
Т ~ 7

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


