
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКО“ ООД
ПРЕДМЕТ: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. 
Дебелец, Община Велико Търново“

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЛСИТЕЛ“, с адрес: 
гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. Даниел Панов -  Кмет на Община Велико Търново и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна

2. „СТРОЙКО“ ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес на 
управление: област Габрово, община Трявна, гр. Трявна, ул. „Индустриална“ № 1, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 7, ет. 3, ЕИК: 107564549, 
идентификационен номер по ДДС: В 0107564549, представлявано заедно и поотделно от 
Иван Трайков и Емил Иванов- управители, от друга страна,

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 
№ РД 24-84 от 27.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново и на основание Решение № 
24-124 от 26.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, в качеството му на Възложител 
по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител в публично 
състезание с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина 
„Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново“, и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във 
връзка с чл. 68, ал. 1 от ПГ130П, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха 
за следното:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, 
включени в обхвата на обществена поръчка е предмет: „Подмяна на отоплителната 
инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново“.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени в 
съответствие е Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този 
договор и представляващи неразделна част от него и съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на техническия проект за обекта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със свои ресурси.
(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.
(5) Видовете и количествата на работите са съгласно технически проект и изготвена въз 
основа на него подробна количествено-стойностна сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ДОГОВОР

Днес, 2019 г. в гр. Велико Търново, между:

и

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК



Чл.2 (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът за изпълнение на 
поръчката е до 60 календарни дни от подписване на договора, в т. ч. проектиране и 
изпълнение на СМР.
(2) Срокът за изпълнение на поръчката спира да тече при предаване на изготвения технически 
проект на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол.
(3) Срокът по предходната алинея се възобновява след одобряване на техническия проект и 
подробната количествено-стойностна сметка е протокол.
(4) Изтичането на срока по ал. 1 не засяга гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
възложените работи в срока на изпълнение на поръчката.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З (1) Стойността на предмета на обществената поръчка е съгласно Ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, в размер на:

78 628,07 /седемдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и осем лева и седем стотинки/ 
лева без ДДС
94 353,68 /деветдесет и четири хиляди триста петдесет и три лева и шестдесет и осем 
стотинки/ лева с ДДС,
съгласно индикативна количествено - стойностни сметка и включва:
- стойност за изработване на технически проект:

1480.00 /хиляда четиристотин и осемдесет лева/ лева без ДДС
1776.00 /хиляда седемстотин седемдесет и шест лева/ лева с ДДС;

- стойност за СМР:
77 148,07 /седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и осем лева и седем 

стотинки/ лева без ДДС
92 577,68 /деветдесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем лева и шестдесет 

и осем стотинки/ лева с ДДС.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:
- Авансово плащане:

0 /нула/ %  от стойността на договора (не повече от 35% /тридесет и пет на сто/ от стойността 
на договора), а именно: 0 /нула/ лева без ДДС, а с ДДС 0 /нула/ лева.
Авансът се превежда в 30-дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална 
фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово 
предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 
посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за 
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са 
престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от 
всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е 
за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след 
връщане или усвояване на аванса. Г аранцията за авансово плащане обезпечава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при 
неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано 
неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово 
предоставени средства. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови гаранция, предоставена за 
обезпечаване на авансово плащане, дължи възстановяване на аванса в размер на неусвоената 
част в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го удържа от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания, и/или упражнява правата на гаранцията за 
изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приложи повече от един от посочените способи 
до възстановяване на неусвоената част от аванса.
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- Междинно/и плащане/ния в общ размер на до 80 % в т.ч. и е авансовото плащане, 
се извършва/т според степента на изпълнение, удостоверено с протокол за действително 
извършени работи, проверен и подписан от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доказани действителни количества и по предложените въз основа на 
техническия проект единични цени по подробна количествено- стойностна сметка и 
анализи/калкулации за доказване на единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30- дневен срок 
по банков път от одобряване на фактурата.

- Окончателно плащане по договора /в размер на не повече от 20 %/ се извършва в 
30-дневен срок по банков път, след представяне на следните документи: протокол за 
действително извършени работи, проверен и подписан от лицето, осъществяващо 
инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от всички участници в строителството, 
без забележки, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като се 
приспадат преведеният аванс и направените междинни плащания и представена оригинална 
фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30- дневен срок след отстраняването им
(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на 
база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на всички дейности, предмет на 
настоящата обществена поръчка.
(4) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:
Банка:
IBAN:
BIC: 1
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 4 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В 
случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.
(6) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: Ивайло Дачев.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи, 
ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в 
това число от техническия проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или тези 
на лицето, осъществяващо инвеститорски контрол;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали, неотговарящи на 

изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България.
(8) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на 
заплащане.
(9) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 
осъществяващо инвеститорския контрол, констатират недостатъци, до отстраняването им 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е 
забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.
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(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6, ал. 3, съответно ал. 4 от 
настоящия договор се констатира, че действително извършените работи са на по-малка 
стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството 
или качеството и вида на вложените материали.
(11) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат 
на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN , BIC
код на банката , при 1 , клон Велико Търново.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта на изпълнението;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и 

съставяне на приемо - предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно с 
подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за 
подизпълнение.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 
ал. 2.
(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.
(5) Разплащанията по ал. 4 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.
(6) Към искането по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(8) Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.
(10) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида
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на дейностите, които ще изпълнява.
(11) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 
които доказват изпълнението на условията по ал. 10, в срок до три дни от неговото сключване.
(12) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. •
(13) Не е нарушение на забраната по ал. 12 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването 
на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, има право по всяко време да проверява 
извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(5) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, 
в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото 
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената е недостатъци 
работа. При забава или неизпълнение се посочва периодът на просрочването и/или естеството 
на неизпълнението.
(6) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането 
му по реда по-горе.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка е този договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми лицето, осъществяващо инвеститорски 
контрол -  инж. Ивайло Дачев (тел: 062/619 513) за началото на изпълнение на възложената 
работа.
(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване 
на възложената работа.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за действително 
извършени работи. Към документите за отчитане на изпълнението и по преценка на 
инвеститорския контрол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изискват: фактури за закупени материали, 
подробна ведомост, сертификати на вложените материали доказващи изпълнените видове 
дейности.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува предварително с лицето, осъществяващо инвеститорски 
контрол, необходимите за влагане в обекта материали.
(7) Строително -  монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия 
ръководител на обекта: Даниел Петков.

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички актове и протоколи по време на строителството.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемо - предавателния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.
(4) В хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпитване и изследване, 
с което ще се постига контрол на качеството на изпълнените видове работи, (в приложимите 
случаи).

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи строителния процес, техниката на 
безопасността на труда. В хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага само качествени и 
подходящи с оглед характера на изпълнението материали.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, 
добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта 
мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по 
безопасност и здраве при работа.

Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия 
на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие 
на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол по 
изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно 
съдействие на лицата, които извършват проверките на място.
(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията 
и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.
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(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.
(5) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да получи договореното възнаграждение.

Чл.12 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо 
за извършване на работите, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. 
Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или 
неподходящи за качествено изпълнение на работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени 
материалите е качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това задължение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора.

Чл.14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните 
видове работи механизация.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата 
за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.
(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
работите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури технически ръководител на обекта.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска промени в предварително заложените видове 
СМР без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатиране на изпълнени, но невъзложени 
СМР, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да взема съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов 
представител за влаганите от него материали. Последните трябва да отговарят на БДС 
стандартите или еквивалент.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, 
увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.
(П ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до работните площадки по всяко време и да изпълнява негови нареждания 
по отношение технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и 
здраве.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички щети, причинени 
виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на всяка от 
работите и след окончателното приключване на работите.



(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за безопасността на труда и пожарната безопасност 
на обекта до подписване на съответния документ за предаване на същия, а също така за 
действията на персонала си и за всички други задължения като работодател.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай на изпълнение на СМР, довели до повреждане 
или разрушаване, да извърши възстановяване за негова сметка.
(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води и съхранява строителна документация съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството -  при необходимост.
(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от не повече от 30 календарни дни от датата на 
изпълнение на възложеното с този договор да предостави необходимите документи за 
извършване на плащане за съответния обект.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и 
по повод изпълнението на възложената работа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната 
техническа инфраструктура и/ или инсталации, и/ или имущество в обекта, и/или 
съоръжения. При нанасяне на щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги възстановява за своя 
сметка в рамките на срока за изпълнението на СМР.

ЧлЛб (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното, без заплащане, в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за 
уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или 
прекрати договора.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на 
заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
неустойка в размер на 50 % от стойността на работите, които са извършени с недостатъци или 
не са извършени.

ЧлЛ7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали този договор с последиците на чл. 
16, ал. 3, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. системно (повече от два пъти се констатира, че) извършва работите е недостатъци или с 
много ниско качество;
2. системно (повече от два пъти се констатира, че) не изпълнява други задължения по 
договора;
3. влага некачествени или неподходящи материали;
4. системно (повече от два пъти се констатира, че) не представя необходимите документи, 
необходими за одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, 
стойността на вложените материали, анализи и т.н.;
5. системно (повече от два пъти се констатира, че) не извършва своевременно възложени 
работи.
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Чл.18 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на възложените работи по договор за всеки ден закъснение, но 
не повече от 30 % от стойността на договора.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа 
от цената, в размер на 10% от стойността на възложените работи по договор, за всеки 
просрочен ден, но не повече от 30 % от стойността на договора и в следните случаи:
- при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;
- при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи- до качественото изпълнение на същите.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци 
и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на 
Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на последния протокол за приемане на 
изпълнените дейности в строителния обект.
(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично 
необходим срок.
(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.
(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените 
щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.
(6) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.21 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите 
по изпълнението на поръчката преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати 
по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в 
резултат на недостатъци.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.23 (1) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер 
на тези средства, а именно в размер на 0 /нула/ и се освобождава до три дни след връщане 
или усвояване на аванса. Гаранцията се представя под една от следните форми- банкова 
гаранция, застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: < Велико Търново
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BIC:
IBAN:]
(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, е в размер на 4 % (четири на сто) от 
стойността на договора, а именно в размер на 3145,12 /три хиляди сто четиридесет и пет 
лева и дванадесет стотинки/ лева без ДДС. Гаранцията се представя под една от следните 
форми- банкова гаранция, застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, внесена по следната сметка на
ВЪЗЛ(ЖИТРТТЯ-
Банка: Велико Търново
BIC:
IBAN:
Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на 
договора.
(3) Част от гаранцията за изпълнение - 90% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 10% 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна банкова гаранция или 
застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на 1 
година от приключване на изпълнението и която се възстановява, респ. връща след 
изтичането й.
(4) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  гаранцията 
не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси и дължимите по договора неустойки.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата 
по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е налице друго основание да я задържи.
(6) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.
(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банкова 
гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в 
размер на 90% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени 
работи в срока на действие на договора, а след това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа 
валидна банкова гаранция за предвидения процент - 10% от гаранцията за изпълнение, до 
изтичане на 1 година от приключване на изпълнението.
(8) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката- 
гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи 
депозита до окончателното уреждане на своите претенции.
(9) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на 
всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това - до изтичане на 1 
година от приключване на изпълнението.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване.
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието 
и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни
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документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен 
срок от писменото им поискване.
(12) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване 
и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ плащания, 
които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай 
гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
(13) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора е предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване 
на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.
(14) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на 
актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.
(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за 
изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.24 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол за всякакви обстоятелства, 
които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите. Неблагоприятни 
атмосферни условия се доказват със справка от метеорологичен институт.
(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага, щом обстоятелствата 
позволяват това след предварително писмено одобрение на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия 
инвеститорски контрол на обекта. При необходимост действително отработеното време по 
изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.
(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на продължителността 
на спирането.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.25 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на 
непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно 
за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се 
прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, 
естеството и размера на непреодолимата сила.
(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението 
на договора.
(6) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила, в седемдневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия инвеститорски контрол на обекта.
(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.
(8) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.
(9) Срокът за изпълнение на възложеното е договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, 
на база на представените документи и доказателства.
(10) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.
(11) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел 
X „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления, може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26 (1) Настоящият договор се прекратява:
Е по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
изпълнени работи и приети по надлежния ред;
4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин, 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;
5. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, които поставят 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може 
или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата 
по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката;
6. на основанията, предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата, или замени подизпълнител без да са налице условията по
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договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката;
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП, ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са 
били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да 
бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз 
в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора;
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка, когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя, договорът 
се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи заплащане на 
извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно 
със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето, осъществяващо 
инвеститорски контрол, в който се отчита и действително извършеното.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП.
(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните 
или дължимите до този момент неустойки.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Едностранното прекратяване на 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите 
съгласно договора неустойки.
(6) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията, предвидени 
в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради прекратяването на договора преди срока.

Чл.27 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящия договор се 
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  чл. 
258-269 от Закона за задълженията и договорите и разпоредбите на българското гражданско 
и търговско право.
(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за обществена 
поръчка се допуска само при условията на ЗОП.
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Чл.28 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилагат българското гражданско и търговско право и ЗОП, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът 
се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на град Велико Търново.

Чл.29 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието си екземпляра, 
по един за всяка от страните.

Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 -  Те 
Приложение № 2 -  Те 
Приложение № 3 ТТо

гаческа спецификация;
:Аическр предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Л™ "-^дложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. "'Д ̂  ® О ,Д\

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАМОВЛ > \
Кмет на Община Ветшп ТьрГдво

^ ' Ф

Даниела Данчева ‘ '̂ У
Главен счетовотгпгел наГЮщина Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
;

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор д и р ек ^я  ОП

инж. Динко Кечев
Директор дирекция БДИП

Пенка Игцатбва ^
Директор дирекция ОМДС

инж. Ивайло Дачев 
Главен експерт в отдел ТИ

Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

А

Изготвил:
~ '  V/ у

Василена Георгиева 
Младши експерт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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отоплителна инсталация в детска градина "Пламъче" гр. Дебелец, община
Велико Търново”

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА......................................................................................................................................... 2

2 ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА.....................................................................................................................................................2

3 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.....................................................................................2

4 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО................................................................................3

5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ.................................................................. 4

6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА С М Р ..................................................................................................................................................4

7 КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ:.......................7

8 НОРМАТИВИ А РАМ КА..................................................................................................................................................7

9 ПРОГНОЗИ А СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА.......................................................................................................... 8

10 ПРИЛОЖЕНИЯ:..................................................................................................................................................................8

1



1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

2 ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА
Целта на поръчката е подмяна на котел и отоплителна инсталация в ДГ „Пламъче“ гр. Дебелец за 

осигуряване на нормално отопление на сградата с дизелово гориво.

3 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
2.1 Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Велико Търново. Кметът на Община 

Велико Търново издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, е което 
одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. Процедурата се открива на основание 
чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с о чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

2.2 Съществуващо положение
ДГ „Пламъче“ се намира на ул. „Оборище” №22 в гр. Дебелец, община Велико Търново. Сградата 

е двуетажна с отопляем сутерен. Дограмата на сградата е ПВЦ двоен стъклопакет с бяло стъкло в добро 
състояние. Стените са тухлени с варопясъчна мазилка отвътре и цименто пясъчна мазилка отвън. 
Покривът е скатен „студен“ с покритие от керемиди.

Котелното помещение се намира в сутерена на сградата. Топлинна енергия се осигурява от 
водогреен котел с мощност 400 KW. Инсталацията е водно помпена по схема „Тихелман“. 
Отоплителните тела са стоманени и чугунени радиатори. Съществуват 11 броя стоманени двупанелни 
радиатори в добро състояние. Тръбната мрежа е от стоманени тръби. Системата е отворена, като 
разширителният съд се намира в подпокривното пространство. Битово гореща вода се осигурява от 
електрически бойлер с вместимост 1000 литра.

Инсталацията е силно амортизирана. Непрекъснато се налага да се отстраняват течове от котела, 
тръбната мрежа или от радиатори. Част от радиаторите са демонтирани. Загубите на топлина по обща 
преценка са около 30%.

2.3. Обхват на обществената поръчка с включени дейности
Ще се демонтира съществуващия котел, помпа и арматура в котелното помещение. Ще се 

демонтира тръбната мрежа и отоплителните тела. Ще се изгради нова инсталация.
В котелното помещение ще се монтира чугунен котел с мощност 400 KW. Същият е демонтиран 

от друго учебно заведение и е доставен в ДГ “Пламъче“. Ще се използва намиращата се на обекта 
горелка модел “Lamborghini”. Преди монтажът му ще се изгради фундамент за котела. Ребрата ще се 
почистят от лепилото и едва тогава следва да се пристъпи към монтаж. Ще се изградят 
водоразпределител и водосъбирател. Да се предвиди защита на котела от температурен шок и оросяване. 
Отоплителната инсталация ще се изгради като затворена система, лъчева с минимум два клона -  северен 
и южен. Всеки клон ще се оборудва с помпа и трипътен вентил, който ще се управлява от контролер за 
регулиране на температурата. Контролерът следва да има функция за задаване на нужната температура в 
помещенията по часове и дни като в извънработно време температурата се понижава с 5 °С. Тръбната 
мрежа да се изгради със стабилизирани тръби от полипропилен или стоманени тръби на пресфитинги.

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Подмяна на отоплителната инсталация в ДГ
"Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико Търново“
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Да се предвиди топлоизолация за хоризонталните щрангове в сутерена. В котелното изолацията на 
тръбите и водоразпределителите да бъде негорима. Отоплителните тела да бъдат стоманени. Да се 
проверят съществуващите 11 броя стоманени радиатори и ако състоянието им е добро да се запазят. На 
всеки радиатор да се монтира спирателен вентил на входа и секретен такъв на изхода. Отоплителната 
инсталация да се изчисли за температура на топлоносдителя 60 °С при спазване на чл. 215, ал. 1 и ал. 2 
от Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 
енергия, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., поел. изм, ДВ. бр.6 от 22 януари 2016 г. При определяне 
мощността на отоплителните тела да се вземе предвид действителният коефициент на 
топлопреминаване на ограждащите конструкции.

Да се монтира вертикален бойлер с вместимост 500 литра, който да се подвърже към котела и към 
водопровода за гореща вода.

Да се предвиди ново табло за захранване на котела и другите съоръжения -  помпи, трипътни 
вентили, контролери и др.

Да се изпълни заземление на всички проводими нетоководещи части в котелното.
За всички описани дейности, както и за други такива, без изпълнението на които е невъзможно да 

бъде изпълнена отоплителната инсталация да се изготви инвестиционен проект във фаза технически 
проект.

Проектът следва да включва:
1. Обяснителна записка
- Да се дадат разяснения и насоки за проектираните инсталации. Да се опише принципът им на 

работа и характеристиките на предвидените съоръжения, режимите на работа и др.
• Изчислителна част
- да се изчислят топлинните товари за всяко помещение, като се вземат предвид действителният 

коефициент на топлопреминаване на ограждащите конструкции. Изчисленията да се правят при 
температура на топлоносителя 60 °С при спазване на чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 15 от 28.07.2005 
г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, обн., ДВ, бр. 68 от 
19.08.2005 г., поел. изм, ДВ. бр.6 от 22 януари 2016 г.

- да се изчислят параметрите на тръбната мрежа, като се предвиди хидравлично изравняване на 
отделните клонове за тръбната мрежа.

- да се представят изчисленията на параметрите на циркулационните помпи и разширителните 
съдове.

• Графична част -  Чертежи по разпределения на котелното на всеки етаж от сградата с нанесени 
отоплителни тела и тръбна мрежа, аксонометрична и принципна схема на инсталацията.

Проектът следва да бъдат придружен с подробна количествено-стойностна сметка.

4 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО
Инвестиционният проект се изготвя от проектант е пълна проектантска правоспособност по част 

ОВК. Участникът следва да разполага в екипа си с проектант е пълна проектантска правоспособност по 
част ОВК, вписан в съответния регистър на КИИП. В инвестиционния проект следва да се предвидят 
продукти (материали и изделия), които съответстват на техническите спецификации на действащите в
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Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със 
съществените изисквания, определени в Закона за техническите изиквания към продуктите (ЗТИП).

Изпълнителят на проектирането е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото 
времетраене на ремонта на отоплителната инсталация.

5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ
- Техническият проект следва да се представи в три екземпляра на хартиен и един екземпляр на 

електронен носител във чертожен формат за графичната част и във формат WORD или EXCEL -  
текстовата част.

6 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Изпълнението на СМР започва след одобряване на техническия проект и количествено- 

стойностната сметка.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните 
актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г).

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 
изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 
строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България 
и в Европа. След провеждане на съответните изпитания на инсталациите следва инсталацията да 
бъде регистрирана от фирма, оправомощена от ГДИДТН за надзор на съоръжения с повишена 
опасност. За целта Изпълнителят предоставя всички необходими документи от неговата 
компетентност -  протоколи от изпитанията, декларации за матералите, документи за 
квалификацията на преките изпълнителина заваръчни работи и др.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 
материали за трайно влагане в строежа, обект по поръчката: изпълнителят следва да 
проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и 
техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован 
експлоатационен срок на зададените параметри на инсталацията.

Всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при 
изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за 
хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;
3. излъчване на опасна радиация;
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има 
СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за 
прилагане, изготвени на български език.
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На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградата и само 
такива, които са заложени в проекта със съответните им технически характеристики, съответстващи 
на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за 
проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол на обекта.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка -  

заварчици, ел. монтажници, монтажници на отоплителна и/или климатична техника; материали; 
строителни съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения 
от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да 
съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни 
изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя 
сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за 
безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни 
работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността 
и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със 
строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за 
строителство.

Изпълнителят е длъжен да изготви План за безопасност и здраве за строежа и да осигури 
Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на 
Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда:
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 

своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и 
невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на 

изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 
специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, 
отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява 
Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се 
разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и 
правилници и се извършват съответните изпитания.
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Проверки и изпитвания:
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва 

по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:
Контролът се осъществява от Инвеститорски контрол на Общината в качеството й на 

Възложител - осъществява проверки на място.
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
• проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и всички 

изменения в него, одобрени от Общината;
• измерване на място на реално изпълнени СМР
• проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 

продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект;
• проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
Общи и специфични изисквания към строителните продукти.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 отЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. 
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с 
ДВ, бр. 14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на 
съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и 
информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
305/2011 и образеца, даден в приложение 111 на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния 
продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При 
съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка
СЕ“ •

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от 
хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за 
характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестигщонния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, 
за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания 
по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, 
които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от упражняващия инвеститорски контрол на строежа.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти.

6



Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството 
материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде 
съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 
от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, 
строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от 
Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички 
норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали 
грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на 
Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

7 КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ:
-Изисквания към отоплителната инсталация- предвидено е да бъде изградена отоплителна 

инсталация за отопление- радиаторни отоплителни тела и лири, където е подходящо в санитарните 
помещения. Тръбната мрежа може да бъде изградена от стабилизирани полипропиленови тръби или от 
стоманени тръби с пресфитингови сглобки. Участникът представя декларации за експлоатационни 
показатели или декларации за характеристиките на отоплителните тела.

- Изисквания към котелната инсталация- ще се монтира чугунен котел, доставен на обекта. Ще се 
използва съществуващата нафтова горелка. Ще се доставят циркулационни помпи за всеки кръг и 
евентуално за защита на котела от температурен шок. Циркулационните помпи трябва да са 
енергоефективни, отговарящи на действащата нормативна уредба. За циркулационните помпи и за 
контролерите за управление Участникът представя декларации за експлоатационни показатели и 
технически паспорти или инструкции, съдържащи техническите им характеристики. Когато 
декларациите, паспортите или инструкциите се отнасят за повече от една разновидност на оборудването, 
следва ясно да се укаже коя точно разновидност ще се използва за обекта.

8 НОРМАТИВНА РАМКА
Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните 
дейности.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:
- Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.
- Закон за устройство на територията.
- Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 
енергия, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., поел. изм, ДВ. бр.6 от 22 януари 2016 г.

- Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.
- Общински нормативни разпоредби.
- Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни 

книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящата спецификация.
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- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.
-Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, (издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, обн.,ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г)

- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2004г., 
поел. изм. и доп. изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

- Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар;

- Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 
линии;

-Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и 
приемане на електромонтажни работи, обн., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 27.09.2018 г.;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г

МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е гр. Дебелец, община Велико Търново, ул. „Оборище” №22 -  

ДГ „Пламъче“
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е както следва - до 60 календарни дни от 

подписване на договор, в т.ч. проектиране и изпълнение на СМР.
Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи приключва с подписване на приемо- 

предавателен протокол (бивш образец 19).

9 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 82 277,84 лв. без ДДС.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ:
Индикативна количествена сметка
Изисквания за срочно и качествено изпълнение на СМР и вложени материали:
Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфичен обект с достъп на деца, поради което се 

налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите и синхронизиране на 
предвидените СМР с Правилника за устройство и дейността на ДГ „Пламъче“ гр. Дебелец.

Изпълнителят е длъжен да извърши всички СМР, в съответствие с валидните технически 
изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с 
използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и 
указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на 
труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

Изготвил:
/Инж. йва/ило Дачев/
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Наименование на участника:

У

Образец №  4

“Стройко ” ООД
Седалище по регистрация (ако е 
приложимо):

България, гр.Трявна, 5350, ул. ”Индустриална”№1

Булстат номер (ако в приложимо): 107564549
Точен адрес за кореспонденция: България, гр.Велико Търново, 5000, ул. ”Ниш”№7 ет.З
Телефонен номер: +359 062 605471
Факс номер: +359 062 623 924
Представляващ участника (ако е 
приложимо): Иваь Трайков

e-mail: info@stroiko. net

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителната 
инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска 
градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново“.

1. Запознати сме с предоставената документация за участие в обществена поръчка за 
изпълнение на горецитирания предмет и я приемаме изцяло.

2. С подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на Възложителя, в т.ч. е 
определения от него срок на валидност на офертите в календарни дни, посочен в Раздел IV.2.6) 
от Обявлението за поръчка, и с проекта на договор.

3. В случай, че аз/представляваното от мен юридическо лице/обединение бъде избрано, 
поемам/поемаме ангажимента да изпълним поръчката качествено, съобразно определените от 
Възложителя условия и в съответствие е действащото в страната законодателство, приложимо 
към предмета на поръчката, както и в съответствие е изискванията на Техническата 
спецификация. Предлагаме да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка без 
резерви и ограничения.

4. Декларираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани е 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България, и които са приложими към предмета на поръчката.

5. Декларираме, че ще отстраняваме дефекти в рамките на съответните гаранционни 
срокове, предвидени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в

^ОИ КО/
\  -

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Трите имена и телефони на лицето, с което представители на Възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост -  болест, 
нетрудоспособност и т.н. -  да бъде заместено от друго лице (посочват се данни и за това лице):

Иван ] Трайков- тел:
Емил ’ Иванов - тел:

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б”) от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Приложено предложение за изпълнение на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Неразделна част от настоящото Техническо предложение са- подробен линеен график 
за срока на изпълнение на предвидените в поръчката дейности с приложени диаграма на 
работната ръка и график на вложените материали, оборудване и механизация;

2. Техническо предложение на електронен носител (по преценка на участника, в случаите, 
в които прилага такъв);

(Да се добавят толкова редове, колкото са необходими)

Подпис и

Дата

Име и фамилия 

Длъжност 

Наименование на участника

/  2019 ё

Иван Трайков_

_ У  правител__

”Стройко”ООД
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Образец № 5

Наименование на участника: ’’Стройко” ООД_______________________
Седалище и адрес на управление (ако е приложимо) : седалище: гр.Трявна, 5350, 
ул.”Индустриална” №1 и адрес на управление: гр.Велико Търново, 5000, ул.”Ниш” №7 ет.З
Представляван от (ако е приложимо):______ Иван Трайков__________________________
В качеството му/й н а :________  Управител________________________________________
ЕИК/Булстат (ако е приложимо):_____ 107564549_______________________________
Точен адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново, 5000, ул.”Ниш” №7 ет.З
Телефонен номер: _ _ _ _ _ _____ +359_062 605 471_____________________________
Факс номер:  ________________ +359_062 623 924___________________________________________
e -m a il:________________________ info@ stro iko.net_____________________________________________

Разплащателна сметка:
Банка:________________________________________________________
Адрес на банката:
IB AN:
В1С код на банката:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
„Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец,

Община Велико Търново“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената обществена 
поръчка с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ 
гр. Дебелец, Община Велико Търново“.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на обществената 
поръчка е както следва:
78 628.07 /седемдесет и осем хиляди шестотин двадесет и осем лева и седем стотинки / 
лева без ДДС
94 353,68 /деветдесет и четири хиляди триста петдесет и три лева и шестдесет и осем 
стотинки/ лева с ДДС,
съгласно индикативна количествено - стойностна сметка и включва: 

стойност за изработване на технически проект:
1480.00 /хиляда четиристотин и осемдесет лева / лева без ДДС
1776.00 /хиляда седемстотин седемдесет и шест лева/ лева с ДДС; 
стойност за СМР:
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77 148,07 /седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и осем лева и седем стотинки/ 
лева без ДДС

92 577,68 /деветдесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем лева и шестдесет 
и осем стотинки / лева с ДДС.

Посоченото възнаграждение включва всички поети ангажименти и задължения с 
офертата. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в 
проекта на договор и образувано съгласно представена въз основа на техническия проект 
подробна количествено- стойностна сметка и анализи/калкулации за доказване на единичните 
цени.

2. Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не 
подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, 
необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за 
изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка.

3. Желаем да получим аванс в размер на 0 % от стойността на договора за 
обществена поръчка.

/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на договора/ -

Не желаем да получим аванс

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30-дневен срок по банков път след представяне на 
гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално 
от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, 
е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след 
връщане или усвояване на аванса.

4. Междинно/и плащане/ния в общ размер на до 80 %, в т.ч. и с авансовото плащане, 
се извършва/т според степента на изпълнение, удостоверено с протокол за действително 
извършени работи, проверен и подписан от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол и 
изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените въз основа на 
техническия проект единични цени по подробна количествено-стойностна сметка и 
анализи/калкулации за доказване на единичните цени на изпълнителя в 30- дневен срок по 
банков път.

5. Окончателно плащане по договора /в размер на не повече от 20 %/ се извършва в 
30- дневен срок по банков път, след представяне на следните документи: протокол за 
действително извършени работи, проверен и подписан от лицето, осъществяващо 
инвеститорски контрол и изпълнителя, подписан от всички участници в строителството, без 
забележки, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като се 
приспадат преведеният аванс и направените междинни плащания и представена оригинална 
фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на 
изпълнителя в 30- дневен срок след отстраняването им.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС, 
с точност до втория знак след десетичната запетая.
Начин на плащане: по банков път, е платежно нареждане в български лева. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Индикативна количествено- стойностна сметка- Образец №6;
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3. Ценовото предложение на електронен носител (по преценка на участника, в случаите, в 
които прилага такъв).

Дата: 24.07.2019 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ™  ..........
[име и г/;аи//.7/№]ИвШ1:'1'райшйгТу’правител

[качество научастника/преОставлявшция (ако е приложимо)\
... /
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Образец № 6

Индикативна количествено-стойностна сметка за обект:
Подмяна на отоплителна инсталация в ДГ "Пламъче" гр. Дебелец, Община

Велико Търново

№ Наименование Ед.
м-ка

Кол-во Ед. Цена Стойност

1 Изработване технически проект бр. 1 1 480.00 лв. 1 480.00 лв.

Вътрешна отоплителна инсталция

2 Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 
500/400mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр. 6 152.29 лв. 913.74 лв.

3
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 
500/500mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр. 11 158.94 лв. 1 748.34 лв.

4 Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 
500/600mm, комплект с крепежни елементи за стена бр. 2 169.07 лв. 338.14 лв.

5 Също, но 500/800 мм. бр. 5 188.70 лв. 943.50 лв.
6 Също, но 500/1000 мм. бр. 14 212.00 лв. 2 968.00 лв.
7 Също, но 500/1100 мм. бр. 1 233.69 лв. 233.69 лв.
8 Също, но 500/1600 мм. бр. 2 284.53 лв. 569.06 лв.
9 Също, но 400/1400 мм. бр. 12 248.05 лв. 2 976.60 лв.
10 Също, но 600/900 мм. бр. 4 219.66 лв. 878.64 лв.
11 Също, но 600/1200 мм. бр. 2 241.74 лв. 483.48 лв.

12
Доставка и монтаж на отоплително тяло тип лира с размери 1500x600 
и отоплителна мощност 550W, в комплект с ръчен обезвъздушител, 
тапи и крепежни елементи за стена

бр. 1 211.50 лв. 211.50 лв.

13 Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" бр. 67 19.01 лв. 1 273.67 лв.
14 Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2” бр. 67 18.13 лв. 1 214.71 лв.

15 Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни, 
включваща: ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи, 2 бр. щепсели бр. 66 23.86 лв. 1 574.76 лв.

16 Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - лири, 
включваща: ръчен обезвъздушител, 1 бр. тапа бр. 1 22.66 лв. 22.66 лв.

17 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20х2,8, вкл. 
фасонни елементи и преходи с метална резба м 531 12.79 лв. 6 791.49 лв.

18 Също, но ф 25x3,5 м 120 16.43 лв. 1 971.60 лв.
19 Също, но ф 32x4,5 м 126 19.82 лв. 2 497.32 лв.
20 Също, но ф 40x5,6 м 83 23.22 лв. 1 927.26 лв.
21 Също, но ф 50x6,9 м 28 29.66 лв. 830.48 лв.
22 Също, но ф 63x8,7 м 12 42.78 лв. 513.36 лв.

23 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба 
до Ф 26 мм м 56 5.55 лв. 310.80 лв.

24 Също, но 13мм за тръба от ф32 до фбЗ м 237 9.38 лв. 2 223.06 лв.
25 Сферичен кран PPR ф32 бр. 4 23.56 лв. 94.24 лв.
26 Също, но ф25 бр 18 18.80 лв. 338.40 лв.
27 Също, но ф20 бр. 6 16.04 лв. 96.24 лв.
28 Кран - дренажен 1/2" бр. 10 18.12 лв. 181.20 лв.
29 Автоматичен щранг обезвъздушител в компл. с клапан бр. 16 30.00 лв. 480.00 лв.
30 Скоби за укрепване на тръба до 2" бр. 780 3.56 лв. 2 776.80 лв.
31 Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча бр. 30 14.23 лв. 426.90 лв.
32 Пробиване на отвор 30/10 см в стена бр. 24 9.86 лв. 236.64 лв.
33 Изкърпване на отвори бр. 62 15.13 лв. 938.06 лв.
34 Хидравлична проба м 900 0.91 лв. 819.00 лв.

/ Упглх
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35 Топла проба на отоплително тяло бр. 70 6.49 лв. 454.30 лв.
36 Функционална проба и настройка на инсталацията бр. 1 285.36 лв. 285.36 лв.

Котелна инсталация
37 Монтаж котел на нафта 400 К\Л/ с табло за управление бр. 1 2 334.78 лв. 2 334.78 лв.
38 Циркулационна помпа Оп 40; 3,0 тЗ /б ; 4 т ; бр. 1 2 097.16 лв. 2 097.16 лв.
39 Циркулационна помпа Оп 32; 2,5тЗ/И; 4 т . бр. 1 1 917.31 лв. 1 917.31 лв.
40 Циркулационна помпа ОЫ 50; 6,0 тЗ/б; 7,5 т ; бр. 1 2 816.56 лв. 2 816.56 лв.

41 Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 
600 литра бр. 1 1 209.73 лв. 1 209.73 лв.

42
Доставка и подвързване към котел, водопроведна инсталация и 
електрозахранване на бойлер за топла вода 500 литра със една или 
две серпентини, включително материали.

бр. 1 2 301.21 лв. 2 301.21 лв.

43 Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 6=1500 м. - 5 щуцера бр. 1 479.16 лв. 479.16 лв.

44 Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 1=1500 м. - 6 щуцера бр. 1 485.16 лв. 485.16 лв.

45 Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка 
□N40 бр. 2 794.83 лв. 1 589.66 лв.

46 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен ОЫ15 бр. 4 21.23 лв. 84.92 лв.
47 Също, но ОЫ25 бр. 3 24.00 лв. 72.00 лв.
48 Също, но ЭЫ40 бр. 3 33.87 лв. 101.61 лв.
49 Също, но ОЫ32 бр. 6 28.75 лв. 172.50 лв.
50 Също, но йЫ50 бр. 5 47.48 лв. 237.40 лв.
51 Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър ОЫ65 бр. 2 94.48 лв. 188.96 лв.
52 Доставка и монтаж на възвратна клапа 01М15 бр. 1 18.86 лв. 18.86 лв.
53 Също, но ОЫ32 бр. 3 28.87 лв. 86.61 лв.
54 Също, но ОЫ40 бр. 1 39.25 лв. 39.25 лв.
55 Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" бр. 1 111.79лв. 111.79 лв.
56 Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи м 6 10.51 лв. 63.06 лв.
57 Също, но Ф76 м 14 27.99 лв. 391.86 лв.
58 Също, но Ф50 м 12 25.04 лв. 300.48 лв.
59 Също, но Ф40 м 16 22.42 лв. 358.72 лв.

60 Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм за тръба 
Ф 40x5,6 : м 16 19.72 лв. 315.52 лв.

61 Също, но ф50х6,9 м 12 22.24 лв. 266.88 лв.
62 Също, но ф76хЗ м 14 24.76 лв. 346.64 лв.
63 Доставка и монтаж на воден филтър ОШ 2 бр. 2 44.69 лв. 89.38 лв.
64 Доставка и монтаж на воден филтър ОЫ25 бр. 1 33.12 лв. 33.12 лв.
65 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра бр. 1 282.66 лв. 282.66 лв.
66 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Мра бр. 2 319.83 лв. 639.66 лв.
67 Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра бр. 8 55.43 лв. 443.44 лв.
68 Доставка и монтаж на термометър 120°С бр. 8 50.63 лв. 405.04 лв.
69 Доставка и монтаж на табло КИПиА бр. 1 1 445.34 лв. 1 445.34 лв.
70 Доставка и монтаж термостат бр. 2 329.86 лв. 659.72 лв.

71 Доставка, монтаж, настройка и пуск регулатор по външна температура 
за управление на трипътен вентил, комплект с датчици бр. 2 3 520.92 лв. 7 041.84 лв.

72 Скоби за укрепване на тръба до 3" бр. 45 4.24 лв. 190.80 лв.
73 Метална конструкция за укрепване кг 260 4.97 лв. 1 292.20 лв.
74 Отвор в стена 30/10 см бр. 26 9.86 лв. 256.36 лв.
75 Отвор в плоча 20/10 см бр. 30 14.23 лв. 426.90 лв.
76 Хидравлична проба м 30 1.30 лв. 39.00 лв.
77 Функционална проба бр. 1 285.36 лв. 285.36 лв.

ооко ;с
О
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Демонтажни работи
78 Демонтаж котел, нарязване и изнасяне бр. 1 1 556.52 лв. 1 556.52 лв.
79 Демонтаж помпи бр. 1 29.83 лв. 29.83 лв.
80 Демонтаж колектори бр. 2 31.13 лв. 62.26 лв.
81 Демонтаж тръби до 2" м 270 3.11 лв. 839.70 лв.
82 Демонтаж отоплителни тела бр 70 16.86 лв. 1 180.20 лв.
83 Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и 

съоръжения компл 1 1 017.95 лв. 1 017.95 лв.

Всичко 78 628.07 лв.
ДДС 20% 15 725.61 лв.

94 353.68 лв.

"Стройко" О О Д ....................................
/наименование на участника/

Иван Трайков

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


