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ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕТРА - ЕЛ" ООД
ПРЕДМ ЕТ: Избор на изпълнител на СМ Р по
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико-Търново“, по обособени позиции:
Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища;

Д О Г О В О Р
№  B G 16RFOPOO1 -1.009-0005-С01 -S-8S

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Днес /.-..2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „М айка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634 
представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината и Главен счетоводител 
Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една страна, и 

и
2. "ЕТРА - ЕЛ" ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: 
гр. Велико Търново, ул. „Магистрални“ № 3, с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрални“ № 3, тел: 062638981, факс: 062602481, E-mail: 
office@etra-el.com , ЕИК/БУЛСТАТ: 814224849, представлявано от СТАНИСЛАВ 
ВАСИЛЕВ -  Управител и ИВАН СЛАВЕВ - Управител представляващи заедно и 
поотделно, от друга страна, и във връзка с чл. 6 от ПРВВЦПРС и позиция 45 
„Строителство” на НКИД по код II група, III категория,

СЕ СКЛЮ ЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
строително ремонтни работи в обхвата на поръчката, съгласно оферта и техническа 
спецификация неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Избор на изпълнител на СМ Р по 
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции:
За обособена позиция № 3, по вид, количества и единични цени, съгласно ценовата 
оферта, след получаване на възлагателно писмо за стартиране на строителните 
дейности.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.
(4) Изпълнителят осигурява съответните материали и ресурси за извършване на СМР, 
като носи отговорността и риска за тяхното качество.
Чл.2 Срокът за изпълнение е 100 /сто/ календарни дни, считано от датата на получаване 
на възлагателно писмо от Изпълнителя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. С трани ца!

mailto:office@etra-el.com


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ.ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО  
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от този договор, по представени единични цени на видовете работи. 
1.0бщ а стойност на договора без непредвидени разходи 109 721,46лв.( сто и девет 
хиляди седемстотин двадесет и един лева и 46ст.) без ДДС, а с 20% ДДС 131 665,75лв. ( 
сто тридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и 75ст.)
2.Обща стойност на договора с включени непредвидени разходи 115 920,70 лв. (сто и 
петнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева и 70ст. ) без ДДС, а с 20% ДДС 
139 104,84лв. ( сто тридесет и девет хиляди сто и четири лева и 84ст.)

Показатели за ценообразуване:
- средна часова ставка -  6,00лв./чч;
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 100%;
- допълнителни разходи върху механизация - 40%
- печалба - 10%;
- доставно-складови разходи - 10% върху стойността на материалите.

(1.1.) Непредвидени разходи за дейности, невключени в Количествено 
стойностната сметка, подлежат на заплащане по показателите за ценообразуването им, 
при извършване на окончателното плащане само в случай, че работите за тях са били 
предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възлагането на тези 
допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването 
на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите 
по програмата.

(1.2.) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да 
бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за 
въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Възложителят изплаща на Изпълнителя договорената цена по следния начин:
1. Авансово плащане в размер на 30 % от общата стойност по чл.З, ал.1, т.1 в размер на 

32 916,44лв. без ДЦС, а с 20% ДДС 39 499,73лв., е дължимо в срок до 30 дни срещу 
представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и гаранция за цялата 
стойност на авансовото плащане при условията на чл.111, ал.З и ал.5 ЗОП. Гаранцията 
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 плащане и другите си права, 
съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на 
което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има 
право да упражни правата си по гаранцията за възстановяване на направеното от него 
авансово плащане. Стойността на аванса се приспада пропорционално от всяко 
междинно плащане и от окончателното плащане.

2. Междинни плащания в размер до 55 % се извършва според степента на изпълнение, 
удостоверено с протокол/и за действително извършени работи или Протокол за 
установяване завършени видове строителни и монтажни работи, проверен и подписан

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 2
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от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път.

3. При отказ от аванс, междините плащания са в размер до 90% според степента на 
изпълнение, удостоверено с протокол/и за действително извършени работи или 
Протокол за установяване завършени видове строителни и монтажни работи, проверен 
и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път.

4. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на 
работата и представяне от страна на Изпълнителя на Протокол за установяване 
завършени видове строителни и монтажни работи (бивш обр.19), проверен и подписан 
от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор(при 
необходимост), и представител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани 
недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след 
отстраняването им.
Плащанията за СМР се извършват съгласно количествено -  стойностните сметки при 

наличие на изискуемите актове / протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден първичен 
счетоводен документ - фактура или друг еквивалентен документ, протокол/акт за 
действително извършени и подлежащи на разплащане видове строителни и монтажни 
работи, подписан от страните по договора, както и допълнителни документи съгласно 
указанията на финансиращият орган -  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 
2020 доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.
В случай на непредвидени разходи, при отчитането на извършеното строителство 
Изпълнителя предоставя фактури и/или калкулации за доказване на цените на 
влаганите материали.

Чл.4. (1). Плащанията се извършват в български левове, по следната банкова 
сметка на Изпълнителя:

Банка:
IB AN:
BIC:
(2). Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички 

последващи промени на банковата сметка по предходната алинея в срок от 7 дни, 
считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя 
в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(3). При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с 
еквивалентна стойност) за извършване на плащане по настоящия договор, 
Изпълнителят е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта, номера и датата 
на настоящия договор, като всички разходооправдателни документи, следва да 
включват и текста: „Разходът е по ДБФ П от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001- 
1.009-0005-С01 по ОПРР 2014-2020 г.

Данни за фактура:
1. Получател: Община Велико Търново
2.Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №  2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. №  по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: .............................. (Ръководител проект или Зам.ръководител

проект)
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2014-2020 г. Страница 3

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



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А ! И В Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

(3) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
Изпълнителя работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени е 
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 
Изпълнителя.

(4). Забава на плащането не е основание за спиране изпълнението на дейностите 
по договора.

Гаранция за авансово предоставени средства
(5) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 
размер на [39 499,73лв. (тридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева 
и 73ст.)] (посочва се сумата, за която е уговорено авансово плащане)] лева, както е 
предвидено в Чл.[3, ал.2, т.1] от Договора.

(6) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 
следните изисквания:

Е Когато като гаранция за аванс се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

2. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 
предварително съгласувана е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за аванс по този 
Договор;

3. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса , като 
при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се 
издава нова.

(7) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(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) Когато като Гаранция за аванс се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да обезпечава представените авансови средства по този Договор чрез 
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност до връщането или усвояването на аванса.
(10) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката без прекъсване, и 
да я поддържа валидна в изискуемия размер за срок до връщане или усвояване на 
авансово представените средства.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства 
за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни 
полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се 
представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(13) В случай че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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 
аванс. В този случай гаранцията 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.

(14) Когато като Гаранция се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

(16) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 
след връщане или усвояване на аванса

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Чл.4. Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 
поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор(при необходимост) да участва в 
приемането на извършените СМ Р и съставяне на приемно-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 
Чл.5(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. 
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата.
(2) 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.
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
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(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същият 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 с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и/или естеството на неизпълнението.
(5) 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.
(6) При подписване на договор да представи информация за лицето което ще изпълнява 
инвеститорски контрол и строителен надзор(при необходимост) по договора, като 
представи необходимата информация за имена, телефон и електронна поща.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол, за началото на изпълнение на възложената работа.
(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол и строителния надзор 
са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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 е протокол за извършени 
СМР, окомплектован с необходимите документи по преценка на инвеститорския 
контрол и строителния надзор и заверени от него в качеството му на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) При допълнително възлагане на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на 
материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително 
с лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителния надзор на обекта.
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 приемно- 
предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите 
документи.
(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Петко Иванов
Чл.9 Не възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на 
заплащане.
Чл.10 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;
Чл. 11 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
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съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.
Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговореното възнаграждение.
Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14 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, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
прекрати или развали договора.
Чл.15(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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива 
щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, 
включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях 
през време и поради изпълнението на дейностите.
Чл.16(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
Изпълнител.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор е на Изпълнителя.
(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 
ЗОП ред (чл.66 ЗОП) или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 
Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на 
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 7



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 'X

О П Е Р А Т  И 6  И А П Р О Г Р А М А

Р Е Г И О Н И  В  Р А С Т Е Ж

(1) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите;
(и) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора;
(ш)при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.
(7) 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 директно на подизпълнителя.
(8) Разплащанията по ал. (7) 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.
(9) Към искането по ал. (8) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(10) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (8), когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.17(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 да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност и добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, 
като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални 
ресурси.
Чл.18(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 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. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу 
неизправна страна.
Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на 
СМР, с последиците на чл. 20 и чл.21 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
•  при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;
•  извършва възложените работи с много ниско качество;
•  влага некачествени или неподходящи материали;
•  ще забави извършването на строителството.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 8
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Чл.20 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 2% от стойността на възложеното за всеки просрочен ден но не 
повече от 40% от общата стойност по договора.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 10% от стойността на поръчката и в следните случаи:
1. 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;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи - до качественото изпълнение на същите.

Чл.22(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
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 приключване на изпълнението на 
възложената работа.
(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. Срокът за реакция от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 1,5 (един и половина) календарни дни, считано от датата на 
уведомяване от страна на Възложителя.
(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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 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.

Чл.23 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. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.
Чл.24 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.
Чл.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
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Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
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Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и строителния 
надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на дейностите. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват със 
справка от метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени работи влияят 
на срока за изпълнение, след писмено становище на осъществяващият инвеститорски 
контрол и строителния надзор.
(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, 
като допълнително възложени работи при необходимост, се заплащат по показателите 
за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол и строителен надзор.
(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на 
продължителността на спирането.

IX.. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩ И ОТ ОПРР

Чл. 27. (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 изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 
2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за 
БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 
2014-2020 от дата 19.07.2019г. с № от ИСУН ВС16КЕОР001-1.009-0005-С01.
Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се 
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно 
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не 
са били извършени.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва 
насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента 
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите 
актуализации.
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 10
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2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 
палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това 
число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, 
свързани с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи 
всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на 
достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и 
други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 
осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, 
преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 
представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, 
свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението 
на дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, 
което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по 
проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 
съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички 
документи от изпълнението по договора, за период до 10 години, считано от 31 
декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по 
приключването на ОПРР 2014-2020г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите 
доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички 
контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на 
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. 
Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 
информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този 
документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от [наименование ] и при никакви обстоятелства не може да се
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” .

9. да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията.

Чл.29(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на 

същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;
(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 и строителен надзор на обекта, в който се 
отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане 
на авансови неусвоени суми, при получени такива, в писмено определеният от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При забава на дължимата сума ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна лихва.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, 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 настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 15% от 
стойността на възложените СМР.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да търси неустойка в размер на 15% от стойността на възложените СМР.
Чл.30 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  
чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.
Чл.З 1 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 прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.
Чл.З2 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 документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 12
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Този договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието им 
оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:

Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение №  2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  ЬЙново предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № У  р  Гаранция за авансово представени средства(когато е 

приложимо);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. Д А Н И ЕЛ Л Ш *О Р'
Кмет на ОбщинаТЩц/о1Търн<Що /

Даниела Данчева^
^Главен счетов^цггел О^щин^ Велико Търново

Съгласували:
Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция ОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: \

/

Надя Петрова 
Директор Дирещия ̂ П

Инж.Динко Кечев 
Директор Дирекция СУТи, 
Ръководител проект

Мариела Ц о н ^ * ^  
Директор ДЙрекция ПП

/ ]Изготвил:
Александър Колев 
Главен експерт в Дирекция ОП и 
Експерт тръжни Процедури

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 
2014-2020 г. Страница 13
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Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от
„ЕТРА-ЕЛ“ ООД
и подписано от Станислав Василев; ЕГН
в качеството му на Управител на „ЕТРА -  ЕЛ” ООД.

Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Избор на 
изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от 
транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Т ъ р н о в о п о  обособени позиции:
За обособена позиция № 3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища, при 
условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларирам, че приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

3. Приемаме срокът на валидност на предложената оферта да бъде 90 (деветдесет) 
календарни дни, считано от датата посочена като краен срок за подаване на оферти..

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения в срок до окончателното 
приключване на проекта

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

6. Лице за контакт по договора:
Адрес за кореспонденция: 5000, гр.Велико Търново, ул.“М агистрална“ №3.

7. Предлагаме срок за изпълнение на строителните дейности 100 (сто) календарни дни, 
след получаване на възлагателно писмо. Срокът за реакция за отстраняване на дефект е 
1,5 (един и половина) календарни дни.

Тел.: 062 638981. 
Факс: 062 602481.
e-mail: office@ etra-el.com. 
Лице за контакт: Станислав Василев.

8. Лице за приемане и предаване на изпълнението на строителството (технически 
ръководител): Петко Петров Иванов -  технически ръководител (имена и длъжност), 
е  - mail: office@ etra-el.com, тел.: 062 638981.

mailto:office@etra-el.com
mailto:office@etra-el.com
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Приложения:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
2. Декларация за срока на валидност на офертата.
3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация 
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата 
участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 
изисква от възложителя да не я разкрива.

труд.

Дата
Подпис на лицето, печат

Име и фамилия 

Длъжност Управител на „ЕТРА -  ЕЛ” ООД
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Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР по
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции:
За обособена позиция №  3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища.

ОТ: „ЕТРА-ЕЛ“ ООД

с адрес: 5000, гр.Велико Търново, ул.“Магистрална“ №3. 

тел.: 062 638981, факс: 062 602481, e-mail: office@etra-el.com,

ЕИК/БУЛСТАТ: 814224849,

Регистрация по ЗДДС: BG 814224849 

Разплащателна сметка:

IBAN сметка:

В 1C код на банката:

Банка:

Град/клон/офис:

Адрес на банката:

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР по 
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции:
За обособена позиция № 3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища.

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в срок.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълним обекта на поръчката в срок. /у

УВАЖ АЕМ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

/

mailto:office@etra-el.com
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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:

Цената за изпълнение на СМР без включени непредвидени разходи, предмет на 
обществената поръчка е:

109 721,46 /сто и девет хиляди, седемстотин двадесет и един и 46 ст./ лева без ДДС 

131 665,75 /сто тридесет и един хиляди, шестстотин шестдесет и пет и 75 ст./ лева с ДДС.

Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта 
на договор.

Показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка -  6,00 лв./чч;
- допълнителни разходи върху ФРЗ -  100 %;
- допълнителни разходи върху механизация - 40%
- печалба - 10%;
- доставно-складови разходи - 10% върху стойността на материалите.

Аванс в размер на 30 % от стойността на договора в размер на 32 916,44 (тридесет и две 
хиляди деветстотин и шестнадесет лева, четиридесет и четири стотинки) лева без ДДС.

/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална 
фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства.

Декларирам, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на поръчката и включва всички разходи за изпълнение на всички работи, нужни за 
качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително командировки, 
възнаграждения за експертите, квартирни и др. разходи, свързани с изпълнението на поръчката, 
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:

Банка:
В1С:
1ВА№

Дата
Подпис на лицето, печат / /
Име и фамилия 

Длъжност Управител на „ЕТРА -  ЕЛ” ООД
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П ри лож ен и е № 4.2  
За обособена позиция № 3

№ В ид дей н ост
Мяр

ка
Коли
чество

Ед. цена Обща цена

I.
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СВЕТОФАРНИ СЕКЦИИ С ЛЕД СЕКЦИИ НА 
4 БР. ИЗБРАНИ КРЪСТОВИЩА

Улично кръстовище ул."Н.Габровски" - ул."Славянска"

1.

Изготвяне на схеми за монтажа на 
новите стълбове и рамена на 
светофарната уредба, детайл за 
фундамент и анкерна група, 
монтажни схеми - детайли за връзка 
рамо-колона, детайл за заземление.

бр. 1 924,00 924,00

2.

Актуализиране на схемата на 
разположение на светофарните 
секции съгласно - Закона за 
движение по пътищата, Правилника 
за неговото прилагане и Наредба No 
17 от 23 .07.2001 г. на МРРБ за 
регулиране на движението по 
пътищата със светлинни сигнали.

бр. 1 792,00 792,00

3.
Демонтаж на светофарни секции 
ЗФ200 бр. 4 32,21 128,84

4.
Доставка на светофарна секция LED 
ЗФЗООтт със стрелки бр. 8 671,55 5 372,40

5.
Демонтаж на пешеходни светофарни 
секции бр. 6 32,21 193,26

6.
Монтаж на LED светофарни секции 
ЗФЗОО

бр. 8 56,13 449,04

7.
Монтаж на LED светофарни секции 
ЗФ200

бР. 4 56,13 224,52,

8. Разкъртване и възстановяване на 
тротоарна настилка м2 12 40,37 484,44^

9. Изкоп за фундамент за светофарен м3 9 30,89 278,01
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10.
Направа на фундамент за светофарен 
стълб

бр. 3 558,05 1 674,15

11.
Извозване на земни маси и 
строителни отпадъци

м3 и 31,55 347,05

12.
Доставка на светофарен стълб 
Ф215х7мм, Н=7000м бр. 3 629,20 1 887,60

13. Монтаж на светофарен стълб бр. 3 153,65 460,95

14.
Доставка и монтаж на скоба - болт за 
закрепване на конзола бр. 4 52,41 209,64

15.
Доставка и монтаж на конзола Ф 
133x4 мм бр. 4 107,27 429,08

16.
Монтаж на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 6 58,24 349,44

17. Машиносмени на автовишка мсм 3 369,60 1 108,80

18. Прозвъняване и присъединяване на 
захранващи жила на сигнален кабел бр. 320 1,58 505,60

19. Обща настройка и пуск бр. 1 950,40 950,40

20. Демонтаж на светодиоден обратен 
брояч бр. 3 24,29 72,87

21. Доставка на светодиоден обратен 
брояч на МПС Ф300

бр. 8 544,50 4 356,00

22. Монтаж на светодиоден обратен 
брояч на МПС Ф300 бр. 8 45,04 360,32

23.
Доставка на светодиоден обратен 
брояч за пешеходни светофари бр. 8 435,60 3 484,80

24. Монтаж на светодиоден обратен 
брояч за пешеходни светофари

бр. 8 45,04 360,32

25. Направа на заземление на 
светофарен стълб бр. 3 97,60 292,80

26. Измерване на заземлението R<10 бр. 3 15,84 47,52

27.
Непредвидени разходи до 10 %

Непредвидени разходи: 5 %

L
1287,19
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Ш 'X Р Е Г И О Н И  В  Р А С Т Е Ж

Общо без ДДС 27 031,04

Улично кръстовище ул."Никола Габровски" -ул."Георги Измирлиев"

1.
Изготвяне на схеми за монтажа на 
новите светофарни секции, 
монтажни схеми - детайли за връзка .

бр. 1 924,00 924,00

2.
Демонтаж на светофарни секции 
тройна Ф200 бр. 3 32,21 96,63

3.
Демонтаж на светофарни секции 
ЗФЗОО бр. 10 32,21 322,10

4.
Демонтаж на пешеходни двойни 
светофарни секции

бр. 6 32,21 193,26

5.
Доставка на светофарна секция LED 
Зф 200тт със стрелки бр. 3 574,75 1 724,25

6. Доставка на светофарна секция LED 
ЗфЗООтт със стрелки

бр. 10 671,55 6 715,50

7.
Доставка на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 6 423,50 2 541,00

8. Монтаж на LED св.секции ф200 бр. 3 56,13 168,39

9. Монтаж на LED св.секции фЗОО бр. 10 56,13 561,30

10. Монтаж на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 6 58,24 349,44

11. Машиносмени на автовишка мсм 3 369,60 1 108,80

12. Прозвъняване и присъединяване на 
захранващи жила на сигнален кабел бр. 390 1,58 616,20

13. Обща настройка и пуск бр. 1 950,40 950,40

14. Доставка на светодиоден обратен 
брояч на МПС бр. 6 544,50 3 267,00

15. Монтаж на светодиоден обратен 
брояч на МПС бр. 6 45,04 270,24

16.
Непредвидени разходи до 10 %

Непредвидени разходи: 7 %
138б'б0/

Общо без ДДС: 21 195,̂ 1
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европейски  съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ш 'X Р Е Г И О Н И  В  Р А С Т Е Ж

Улично кръстовище ул."Магистрална" - ул."Мармарлийска"

1.
Изготвяне на схеми за монтажа на 
новите светофарни секции, 
монтажни схеми - детайли за връзка .

бр. 1 924,00 924,00

2.
Демонтаж на светофални тройни 
секции ФЗОО бр. 2 32,21 64,42

3.
Демонтаж на светофални тройни 
секции Ф200 бр. 3 32,21 96,63

4.
Доставка на светофарна секция LED 
ЗФЗООшт със стрелки

бр. 2 671,55 1 343,10

5.
Доставка на светофарна секция LED 
ЗФ 200тт със стрелки бр. 3 574,75 1 724,25

6.
Демонтаж на пешеходни двойни 
светофални секции Ф200 бр. 6 32,21 193,26

7.
Доставка на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 6 423,50 2 541,00

8. Монтаж на LED св.секции Ф300 бр. 2 56,13 112,26

9. Монтаж на LED св.секции Ф200 бр. 2 56,13 112,26

10. Монтаж на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm

бр. 6 58,24 349,44

11. Машиносмени на автовишка мсм 1 369,60 369,60

12. Прозвъняване и присъединяване на 
захранващи жила на сигнален кабел бр. 75 1,58 118,50

13. Обща настройка и пуск бр. 1 950,40 950,40

14.
Непредвидени разходи до 10 %

Непредвидени разходи: 7 %
622,94

Общо без ДДС: 9 522,06

Сметка № 4 - Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на 
ул."България" № 1 / на входа на Кооперативен пазар/

1.
Изготвяне на схеми за монтажа на 
новите светофарни секции, 
монтажни схеми - детайли за връзка .

бр. 1 924,00 924,00

L

2. Демонтаж на светофални секции бр. 2 32,21 64,42
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 'X Р Е Г И О Н И  8  Р А С Т Е Ж

III ИЗТЕГЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ КЪМ СВЕТОФАРНИ СЕКЦИИ И 
ПОЛАГАНЕ НА НОВИ НА 4 БР. СЪЩЕСТВУВАЩИ КРЪСТОВИЩА, 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА

1.

Изготвяне на схема на точното 
местоположение на съществува- 
ващата тръбна мрежа. Изготвяне на 
схеми за - сигналните кабели, 
сеченията на тръбната мрежа и за 
възстановяване на подземната 
тръбна мрежа.

бр. 1 4 488,00 4 488,00

2.

Изтегляне на съществуващи кабели 
към светофарни секции и полагане 
на нови кабели на 4 бр. 
съществуващи кръстовища, 
възстановяване на подземната 
тръбна мрежа -  общо за обекта

бр. 1 16 746,94 16 746,94

3.
Непредвидени разходи до 5 %

Непредвидени разходи: 5%
1061,75

ОБШО без ДДС: 22 296,69

ВСИЧКО ОБШО без ДДС (I + II + ПИ , 115 920,70
/

V/

У

ч /

О

Дата
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

европейски съю з - х Р Е Г И О Н И  В  Р А С Т Е Ж

тройна Ф300

3.
Демонтаж на светофални секции 
тройна Ф200

бр. 2 32,21 64,42

4. Доставка на светофарна секция LED 
ЗФЗООшт с чисти стъкла бр. 4 653,40 2 613,60

5.
Демонтаж на пешеходни светофални 
секции

бр. 2 . 32,21 64,42

6.
Доставка на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 2 423,50 847,00

7. Монтаж на LED св.секции Ф300 бр. 4 56,13 224,52

8.
Монтаж на пешеходна светофарна 
секция LED 200x200 mm бр. 2 58,24 116,48

9.
Прозвъняване и присъединяване на 
захранващи жила на сигнален кабел

бр. 76 1,58 120,08

10. Обща настройка и пуск бр. 1 950,40 950,40

11.
Доставка на светодиоден обратен 
брояч за пешеходни светофари бр. 2 435,60 871,20

12.
Монтаж на светодиоден обратен 
брояч за пешеходни светофари бр. 2 45,04 90,08

13.
Непредвидени разходи до 10 %

Непредвидени разходи: 7 %
486,54

Общо без ДДС: 7 437,16

II. ПОДМЯНА НА СВЕТОФАРЕН КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДВИЖЕНИЕТО НА 4 БР. СЪЩЕСТВУВАЩИ КРЪСТОВИЩА

1. Демонтаж на стар контролер бр. 4 109,56 438,24

2.

Доставка, свързване и програмиране 
на 4 бр. нови контролера за
управление на движението -  общо за 
обекта

бр. 1 26 646,18 26 646,18

3.
Непредвидени разходи до 5 %

Непредвидени разходи: 5 %
1354,22

Ъ
ОБШО без ДДС: 28 438,64
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