Проект
ДОГОВОР
Днес, …………….. г., в гр. София, между:
1. Район "Красна поляна",
БУЛСТАТ 0006963270579 с адрес:
гр. София, ул.
"Освобождение" №25, представлявано от Кмета на район – Иван Чакъров наричан за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. ......................................................................., представлявано от .......................................,
със седалище и адрес на управление: гр. ..............................., п.к. .........................., район
........................................, ул. ............................................. № ..............................,ЕИК....................,
БУЛСТАТ ......................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
на основание утвърден на ……………………..г от Кмета на район „Kрасна поляна” - СО
протокол №…/…………………….г на оценителна комисия по проведена обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет:
„Поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район „Красна
поляна” на Столична община”, се подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва дейности
по „Поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район
"Красна поляна" на Столична община”, съгласно прието техническо предложение и ценова
оферта, които са неразделна част от настоящия договор.
Чл.1.1. Дейностите по чл. 1 ще се извършват на територията на район "Красна поляна" в кв.
"Факултета" .
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. За изпълнените и приети дейности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените работи в български лева, по банков път до 10
/десет/ работни дни от датата на представяне на протокол обр. 19 и данъчна фактура,
съгласно приетите единични цени на видовете работи от ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от договора.
Чл.2.1. Плащанията се извършват по банков път на сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
банкова сметка: ............................., банков код: ..................................... обслужваща
банка:.........................
Чл. 2.2. За заплащането на непредвидени и/или допълнително възложени дейности,
които не са включени в Ценовата оферта, ще бъдат прилагани следните параметри и
стойности за ценообразуване, съгласно приложеното ценово предложение:
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Параметри:
Часова ставка Допълнителни разходи върху труда Допълнителни разходи върху механизацията ДСР върху стойността на материалите Печалба върху вложения труд, материали и механизация Цена на вложените материали и
механизация по фактурна стойност -

Стойност на параметрите:
…………………..лв./ч.ч.
…………………..%
…………………..%
…………………..%
.................................%
..............................%

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Срокът на настоящия договор е 31.12.2020 година, считано от датата на
подписването му между страните.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя обема на видовете работи и отстраняване на
авариите, съобразно необходимостта от извършването им.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – чрез свой служител, осъществяващ инвеститорски
контрол, се задължава да възлага, контролира и приема ежемесечно
работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено, в срок и съгласно
технологичните изисквания, възлаганите по настоящия договор задачи.
Чл. 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимата техника и работна
ръка за изпълнение на възложената работа.
Чл. 6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани възникнали аварии в срок не
по-късно от 24 /двадесет и четири/ часа, считано от поддаване на заявка от възложителя.
Чл. 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши планови ремонти по
канализацията, в срок не по-късно от 7 /седем/ календарни дни, считано от поддаване на
заявка от възложителя.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи на
обекта по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. констатирани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
проверка изготвените от него отчетни документи и протоколи обр. 19 за извършената през
месеца работа до 25-то число на текущия месец.
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Чл. 9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 2.
Чл.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
V. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

не носят отговорност при

Чл. 11.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение на договорните си задължения.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникват:
1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение
предмета на договора през времетраенето му.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
само писмено
възложените и приети работи. Изпълнени, но не възложени от инвеститора работи не се
заплащат, а остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. При некачествено изпълнение, отразено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите в 10 /десет/ дневен срок от датата на
писмена констатация. След изтичане на срока и неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на стойността на договорената, но некачествено изпълнена работа в
отчета за текущия месец. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол,
съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. За възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
работа, последният дължи неустойка в двоен размер на стойността на неизпълнената
дейност.
Чл. 16. Неустойките по чл.14 и чл.15 се удържат от стойността на изпълнените работи
за текущия месец и се отразяват в протокол обр.19.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. При изтичане на договорения срок;
2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10
/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
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4. При констатирано некачествено, лошо или ненавременно изпълнение
задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорът се прекратява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие.

на
от

VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. Възлагането на видовете работи и контрола по изпълнението им се реализира
от Инвеститора от районната администрация.
Чл. 19. Прогнозната стойност за извършване на дейността, предмет на настоящата
поръчка е в размер до 70 000.00 лв. без ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да
възложи услугата в този обем.
Чл.20. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните
разпоредби, предвидени от действащото българско материално и процесуално
законодателство.
Чл.21. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иван Чакъров ........................
Кмет на район "Красна поляна"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
......................................
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