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* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във вр. с ЗЗЛД
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Документът се предоставя за информация                    Образец № 6 
 

           
 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р  
 
 

Днес, ………….. 2020 г. в гр. Котел между :  
 
 

•  ОБЩИНА КОТЕЛ,  БУЛСТАТ 000590540, със седалище и адрес на управление: гр.Котел, 
пл.”Възраждане” № 1, представлявана от ………………… – кмет и …………… - гл. счетоводител, 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 
• ……………………………………………………………………………… 

ЕИК (БУЛСТАТ) ………………………………. ; ДДС Ид. № ……………………………… ;   
Адрес на управление: гр.(с.)…….…….…, област………………,пл./бул./ул. ………..……… № …. 
Адрес на кореспонденция: гр.(с.)…….…….…, област………….………, 
пл./ бул./ул. ……………………………………….…………….., тел, факс……………………………. 
представен/о от ……………………………………………………,  с  ЕГН ……………………, 
в качеството му/ѝ на – …………… от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки  (ЗОП) във връзка с чл.183 от 
ЗОП след проведено публично състезание по реда и условията на ЗОП и Решение № ……..….……/ 
………… 2020 г. на Възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с рег. № в РОП 00111-2020-…….. се сключи настоящия договор за следното:  

 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
          Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни в срока по чл.10, 
ал.1 от договора възложените му пътни строително-монтажни и ремонти работи, за ремонт на 
обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел, съгласно представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта с вх.№ …… от ……. 2020 г. 

/2/.Основните видове строително-монтажни работи (СМР), които ще се изпълняват на 
обектите, включени в предмета на поръчката, са посочени в съответните количествено-стойностни 
сметки, приложени към договора. 

/3/ За финансиране изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще използват средства от 
общински бюджет за 2020 г. и целеви средства от ДБ. 

Чл.2./1/. Възлагането на обектите и/или съответните видове СМР, включени в предмета на 
поръчката, ще става с писмени задания, в които се определят всички параметри, изисквания и 
технически указания за изпълнението им, включително се определя срок за изпълнението им. С едно 
задание може да бъде възложено изпълнението и на няколко обекта. Обемът на възложените по 
предходните изречения обекти и/или СМР и срокът за тяхното изпълнение следва да са съобразени 
с времето, което обичайно е необходимо за изпълнението им, като се вземат предвид климатичните 
и други условия, които биха могли да окажат влияние на изпълнението. 

/2/. В случай на изключително неблагоприятни климатични условия или други специални 
обстоятелства, които могат да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова отговорност, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на определения краен срок за изпълнение на 
възложените му работи в съответно писмено задание след представяне на писмена обосновка. В 
такъв случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на полагащото се удължаване и уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от получаване на искането по предходното изречение. 
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Чл.3./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при необходимост, с писмените задания да променя 
количествата и/или вида на първоначално заложените СМР в количествено-стойностните сметки, в 
предвид реалните нужди от това, но в рамките на договорените за обектите суми (стойности) по 
КСС или в рамките на осигурените финансови средства, като за своето решение уведоми 
своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 /2/. При бюджетни затруднения поради недостиг на финансови средства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право едностранно и безвиновно да съкрати обема на предвидените работи. Намаляването на 
възложения обем работа може да бъде само за частта на незапочнатите такива. В противен случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер само на претърпените вреди. 

Чл.4. Когато в случай на бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнат 
непредвидени работи, които са пряко свързани с осигуряване безопасността на движението на 
обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има 
право устно да възлага подлежащите на изпълнение работи, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
организира изпълнението на нарежданията в срок до 3 часа от получаването им. Възложените по 
този начин работи се отразяват в Извънредно задание, което подлежи на последваща заверка и 
потвърждение от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане в сроковете и 
при условията, посочени с настоящия договор, съгласно единичните цени от офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  Чл.5./1/. Стойността на настоящият договор е до ……….…….. лева без ДДС, съответно 
…………….. лева с ДДС. 

/2/. Всеки обект или съответните СМР, включени в предмета на поръчката и договора, се 
възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.2, ал.1 от договора. 

/3/. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове и количества СМР, 
в съответствие с конкретното задание, приети от определеното/ите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а, 
изпълняващи Инвеститорски контрол на обектите по този договор и отразени в съответния 
приемателен протокол (бивш акт, обр.19). Двустранно подписаният протокол за приемане на 
действително извършени работи (бивш акт, обр.19) е основание за издаване на фактура. 
 /4/. В случай, че обемът на действително възложените, извършените и отчетени работи, 
необходими за изпълнението на даден обект е по-малък от договорения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 
ангажименти към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсиране, под каквато и да било форма по-малкия обем 
работи, спрямо договорения обем. 
 Чл.6./1/. Сумата по издадена фактура ще се изплаща по банков път в 14-дневен срок от 
издаването на фактурата, но не преди получаване на информация от Националната агенция за 
приходите и от Агенция „Митници“ във връзка с Решение № 592 от 21.08.2018 г. на Министерски 
съвет.  
 /2/. При бюджетни затруднения поради недостиг на финансови средства,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право съгласно представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отсрочено плащане до 
……(словом……) календарни дни (но не повече от 60 календарни дни), считано от датата на 
подписване на съответния приемателен протокол за приемане на действително извършени 
СМР/СРР (бивш акт, обр.19) на съответния обект. 

 /3/. Всички плащания по настоящия договор ще се извършват в български лева, чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
IBAN………………….. , BIG код …………………….. , банка ……………………….. 
и Възложителят не дължи мораторна лихва и неустойка за забава. 

Чл.7./1/. Промяната на първоначално заложените количества от даден вид работа не е 
предпоставка за промяна на единичната ѝ цена.  

/2/. Договорените единични цени за видовете СМР, посочени в количествено-стойностните 
сметки, необходими за съставянето на протоколи за приемане на действително извършени работи 
(бивш акт, обр.19), са постоянни и няма да се променят за целия договорен период.  
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/3/. В единичните анализни цени за видовете СМР посочени в количествено-стойностните 
сметки, неразделна част от договора, са включени всички необходими разходи, начисления и 
операции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които технологично са необходими за качествено изпълнение на 
конкретния вид СМР до окончателното му завършване, включително и тези за подготовка на 
строителството, необходимото временно строителство, транспорт на машини, работна ръка, 
временна организация на движението,  извънреден труд, промяна в организацията на работа поради 
геоложки и други непредвидени обстоятелства, охрана на труда при изпълнение на съответната 
дейност, необходимите застраховки и всички други присъщи разходи не упоменати по-горе. 

Чл.8./1/. На поименно посочените обекти, включени в предмета на поръчката и договора, при 
необходимост могат да бъдат възлагани и други видове СМР извън посочените в количествено-
стойностните сметки, като същите ще се изпълняват в рамките на договорените стойности за 
обектите по КСС за сметка на отпадащи количества и/или видове СМР. Във връзка с горното при 
необходимост за обектите ще се съставят заменители таблици.  

/2/. При възникване на необходимост от възлагане на непредвидени видове СМР, извън 
посочените в КСС, приложени към договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя единични анализни цени 
за тях, по които да става остойностяването им. Новите единични анализни цени се утвърждават от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от упълномощен от него представител.  

/3/. За съставяне на единичните анализни цени по предходната ал.2 се използват оферираните 
и приети ценообразуващи елементи, които са както следва:  

а/ часова ставка – …….лв./час 
 б/ допълнителни разходи  върху труда  - …..%  

в/ допълнителни разходи върху механизацията -  …..% 
 г/ доставно-складови разходи за материалите –  …..% 
 д/ печалба  – …… % 
 е/ основните материали се актуват по цени, доказани с фактури и предварително 

съгласувани с Възложителя и/или с негов упълномощен представител. 
 ж/ норма време и разхода на материали и механизация се приемат съгласно ТНС, УСН, 

СЕК, съгласувани предварително с Възложителя и/или с негов упълномощен представител. 
 Чл.9./1/.В случай, че в процеса на изпълнение на даден обект възникнат допълнително 
непредвидени количества и/или видове работи, извън възложените със съответното задание на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди извършването им писмено да съгласува с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техния вид, обем, цени и стойност чрез изготвяне на констативен протокол и 
представянето на количествено-стойностна сметка, съставена съгласно условията на настоящия 
договор. Към изпълнението на тези видове работи се пристъпва след получаване на съгласието на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласието или несъгласието си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отразява с резолюция върху 
представените документи, като при необходимост дава предписания във връзка с изпълнението им 
или съставя писмени задания, които предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

/2/ Всички разходи, надвишаващи заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
направил без да ги съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за негова сметка. 

/3/ Когато част от обществената поръчка, предмет на настоящия договор, се изпълнява от 
подизпълнител и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на 
Възложителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща тази част на подизпълнителя. Разплащанията се 
осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от 
получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 
плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 
отказа. 

ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА  
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 Чл.10. /1/. Срокът за изпълнение на възложения обем работа от предмета на договора в 
рамките на договорения обем е до 31.05.2021 г.  
 /2/. Срокът на действие на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения на 
страните по него, в т.ч. с извършване на последното дължимо плащане по настоящия договор.  

/3/. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нормални условия за изпълнение на възложените работи 

в рамките на договорените такива, доколкото това зависи от него. 
/2/. Да заплати изпълнените и приети СМР или други дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките 

на възложените такива, по начин и срок предвидени в настоящия договор. 
/3/. Да осигури цялостен и ефективен инвеститорски контрол при изпълнение на възложените 

СМР и/или обекти,  който да подписва всички актове и протоколи по време на изпълнение на 
договора, необходими за приемане на качествено извършените работи след окончателното им 
завършване. 

/4/. При необходимост да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
възложената му работа или при организиране приемането на обектите. 
         /5/. Да освободи внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора или останалата 
неусвоена част от нея, по начин и срок предвидени в настоящия договор, когато не са налице 
хипотезите на чл.26 от договора. 

/6/. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок след установяване на появили се в 
гаранционния срок дефекти на изпълнените видове работи.  

/7/. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако настъпят промени в първоначално 
обявените условия или във връзка с финансирането на поръчката, с цел коректното и точно 
изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
/1/. По всяко време да извършва проверки на количествата и качеството на изпълняваните 

работи и влаганите материали, и за съответствието им със действащите стандарти, по начин 
незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Да упражнява правата си по предходната алинея чрез определените от него длъжностни 
лица, които имат право да извършват посочените проверки и да разпореждат спиране или поправка 
при констатирани пропуски и недостатъци. 

/3/. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора при неизпълнение, неточно изпълнение 
или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в другите случаи, посочени в  чл.26 от 
договора.  

/4/. По време на изпълнение на договора да извършва промени във формата и вида на 
първоначално заложените в КСС към договора или на възложените с конкретните задания СМР, 
които са необходими за по-доброто изпълнение на обектите, да отменя видове работи и/или възлага 
допълнителни такива в процеса на изпълнението им, по начин предвиден в настоящия договор.  

Чл.13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през цялото времетраене на договора в резултат, на които възникнат: 

-  Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обект, включен в предмета на 
договора. 

-  Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнението на  
предмета на договора. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/. Да изпълнява качествено и в определения за това срок възложените му работи при спазване 

на необходимата технологична последователност и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
материалите и изпълнението на възложените дейности по предмета на поръчката, посочени в 
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Техническата спецификация (Приложение № 1), документацията за участие в процедурата и 
съответните писмени задания. 

/2/. По време на изпълнението на възложените работи да осигурява сам и за своя сметка 
безопасността на движение на МПС, да спазва всички действащи технически нормативни 
документи и стандарти, строго да съблюдава техниката на безопасност и охрана на труда, като носи 
пълна отговорност за безопасността на работниците и други лица, при изпълнение на всички видове 
работи и дейности на съответния обект от предметния обхват на договора. 

/3/.Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определените от него длъжностни лица изпълняващи 
инвеститорски контрол по договора, включително представителите на Строителен надзор (ако има 
такъв) за реда на изпълнение на отделните видове работи, като им осигурява достъп за извършване 
на проверки и контрол до работните площадки по всяко време и да изпълнява техните нареждания, 
не само в писмена форма, по отношение на технологичната последователност, качеството и мерките 
за безопасност. 

/4/. Да осъществява необходимия лабораторен контрол и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
съответните протоколи за качеството на изпълнените работи и вложените материали. 

/5/. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява лабораторен контрол при 
необходимост.  

/6/. Преди започване на асфалтовите работи да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване 
протоколи за одобрени от ЦЛПМ рецепти за асфалтови смеси и сертификати от акредитирани 
лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите нормативни 
актове. 

/7/. Да влага при изпълнението на договора качествени материали и изделия, отговарящи на 
изискванията на БДС или еквивалентни и при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представя 
необходимите сертификати за качество, декларации за съответствие, данни и фактури за 
придобиването на материалите.  

/8/. Да отстранява за своя сметка всички вреди, причинени вследствие на неправомерни 
действия или бездействия на негови работници, както и тези, причинени от негови машини/ 
механизация и съоръжения. 

/9/. Да почиства обектите и да отстранява от тях механизацията си, излишните материали, 
отпадъци и различните временни съоръжения преди предаване на съответния обект. 

/10/. Да поддържа в техническа изправност всички превозни средства, машини и  съоръжения, 
които участват непосредствено в дейностите по този договор, както и да осигури сигнализирането 
им според нормативните документи и преминаването им през необходимите технически прегледи. 

/11/. Да изпълнява предмета на договора със собствени сили и/или с участието на 
подизпълнители и/или на други трети лица, в зависимост от приетата оферта, и отговаря за 
действията си и тези на подизпълнителите и на другите трети лица, посочени в офертата му, като за 
свои собствени. 

/12/. Да наема само подизпълнители, посочени от него в офертата му, които са както следва: 
…………………………………….. (посочват се когато е приложимо), като процентното участие на 
съответния подизпълнител в обема и цената за изпълнение предмета на договора не може да бъде 
различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Да използва капацитета и/или ресурсите 
само на посочените от него в офертата му трети лица, които са както следва: 
…………………………………….. (посочват се когато е приложимо). 

/13/. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва подизпълнител/и се задължава в 3-дневен срок 
от подписване на всеки договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или 
на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
копие на договора или на допълнителното споразумение заедно с доказателства (под формата на 
документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП. Сключването на договор/и за 
подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора за 
обществената поръчка. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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/14/. Да изготвя подробни ведомости, актове и протоколи, изпълнителски чертежи, екзекутиви 
и други документи, необходими за приемане на извършените работи и дейности, за приемането на 
съответния обект и/или за въвеждането му в експлоатация, когато е приложимо.  

/15/. При необходимост да заведе на съответен обект, включен в предмета на договора, 
заповедната книга - прошнурована, прономерована и узаконена, която да е на разположение на 
всички контролни органи при поискване през целия период на изпълнение на обекта.    

/16/. Да отстранява за своя сметка, при писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
открити по време на предложения гаранционен срок некачествено изпълнени СМР и/или скрити 
дефекти в определения му за това срок. От датата на уведомяването до датата на отстраняване на 
дефектите гаранционният срок не тече.       

/17/. Да представи на Възложителя копие от нова застрахователна полица или анекс към 
застраховката за професионална отговорност на строителя по чл.171 от ЗУТ, когато валидността на  
представената при подписване на договора такава е изтекла междувременно в срока на договора.   

/18/. Да представи на Възложителя копие от валиден контролен талон към Удостоверението 
за вписването му в Централния професионален регистър на строителя, когато валидността на 
представения при подписване на договора талон е изтекъл междувременно в срока на договора.  

/19/. Да спазва при изпълнението на договора всички приложими към настоящата поръчка 
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 
и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП. Изискването по настоящата алинея 
важи и за подизпълнителите, ако има наети такива. 

Чл.15. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
/1/.Да получи стойността на изпълнените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

определените от него длъжностни лица, изпълняващи инвеститорски контрол по договора, 
строително-монтажни и ремонтни работи по начин и срок, предвидени в настоящия договор. 

/2/.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост съдействие при изпълнение на възложената 
работа. 

/3/. Да иска от ВЪЗЛОЖИTЕЛЯ да предприеме необходимите действия за приемане на всеки 
изпълнен обект, по реда и при условията на настоящия договор.  

Чл.16./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
възложените работи е допуснал отклонения от неговите изисквания или е нарушил императивните 
разпоредби на нормативен акт. 

/2/.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на труда, опазване на околната среда 
и пожарната безопасност на обектите, включени в предмета на договора, до тяхното приемане.  
   /3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън 
изрично посочените в офертата му подизпълнители, изпълнението на договорените работи или на 
част от тях.  
 
VІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.17. Предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове за изпълнените строително-
монтажни и ремонтни работи при ремонта на обекти от уличната мрежа, разположена на 
територията на община Котел, са не по-малки от гаранционните срокове посочени в Наредба № 
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.   
 Чл.18./1/.Гаранционните срокове за вложените материали, монтираните технически средства 
и съоръжения, ако има такива, съвпадат с дадените такива от техните производители.  

   /2/. Гаранционните срокове започват да текат след издаване на съответния документ за 
окончателно приемане на съответния възложен обект или СМР.  

    /3/. При констатиране на некачествено изпълнени СМР или скрити дефекти в изпълнените 
СМР и/или във вложените материали в рамките на предложения гаранционен срок, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по чл.11, ал.6 от договора. В 
тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните 
некачествени СМР и/или скрити дефекти, в който се определя и срока за отстраняването им. 

   /4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на 
протокола по предходната алинея да започне отстраняването на дефектите. 

  /5/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в рамките на гаранционния срок по ал.17  
недостатъци за своя сметка. 

  /6/. Ако в рамките на предложения гаранционен срок се появят некачествено изпълнени СМР 
и/или скрити дефекти  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в указания за това срок или не се 
яви за подписване на протокола по чл.18, ал.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг 
изпълнител за отстраняването им, като заплащането на работите става за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по настоящия договор.  
 
VІІ . ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА  
 Чл.19./1/.Действително изпълнените строително-монтажни и ремонтни работи на обектите от 
уличната мрежа, разположена на територията на община Котел, възложени със съответните задания 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се приемат от определените за това длъжностни лица, представляващи 
страните по настоящия договор, с подписване на протоколи за приемане на действително извършени 
СМР (бивш акт, обр.19). 
 /2/. Строителните обекти, възложени със заданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се считат за 
окончателно приети и предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛ на ВЪЗЛОЖИТЕЛ с подписване на съответния 
приемо-предавателен протокол за обекта в зависимост от категорията му или след отстраняване на 
забележките в него. 

  /3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на обект или отделни работи по него, 
ако открие съществени недостатъци. 

/4/. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 
неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците, ако има такава. 

/5/. При изпълнението и приемането на всеки един възложен обект се съставят всички 
необходими протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ в зависимост от 
вида на възложените дейности и съответната категория на обекта. 
 
VІІІ. САНКЦИИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.20. За неоснователно незавършване и/или непредаване на възложените работи в 
определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.2, ал.1 срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в 
размер на 0,2 % от стойността на незавършените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 
10% от общата стойност на възложените работи. 

Чл.21. Същата неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи при необосновано забавяне на 
плащанията, договорени с този договор. 

Чл.22. За некачествено изпълнени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер от 
30% до 100% от стойността на некачествено изпълнените работи, по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
в зависимост от вида на работите и тяхната значимост за безопасността на движението. За 
установяване на горепосоченото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия, в която включва 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и поне един независим експерт. 

Чл.23. Плащането на неустойката не освобождава неизправната страна от задълженията ѝ по 
настоящия договор. 

Чл.24. Неустойките по чл.20 и чл.22 може да се удържат от последващи плащания по 
настоящия договор или от гаранцията за изпълнение на договора. Неустойките по чл.22 може да се 
удържат и от съответния протокол за приемане на действително изпълнени работи (бивш акт, 
обр.19). 

Чл.25. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора е в размер на 
…………….. (словом ……… ) лева , представляващ 3 (три)% от стойността на договора без ДДС  
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под формата на …………… (посочва формата на гаранцията от следните определени в ЗОП - 
депозирана парична сума по банковата сметка на Възложителя, безусловна и неотменима банкова 
гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя) и е за точно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
настоящия договор. 

Чл.26./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си върху внесената/уредена 
гаранция за изпълнение на договора при разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за 
покриване на всички начислени неустойки, щети и претърпени  вреди, вследствие неизпълнението 
или неточното изпълнение на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като докаже размера 
на последните, както и за:  

- поправяне на некачествено изпълнени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или наето от него трето 
лице - подизпълнител, ако има такова;  

- заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не е заплатил своевременно;  

- изпълнение на предписана, но неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мярка за здравословни и 
безопасни условия на труд и др.подобни; 

- разходи за ползване на ел.енергия и вода, направени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
време на изпълнение на възложените СМР, ако има направени такива; 

 /2/. представената гаранция за изпълнение се задържа изцяло на основание чл.31, ал.3 от 
договора при прекратяване му на основание чл.31, ал.1, т.9 от същия; 

Чл.27.Ако нанесените щети и претърпените вреди надвишават размера на гаранцията за 
изпълнение на договора, събирането им ще става по общия ред. 

Чл.28. В случай, че не са налице хипотезите на чл.26 и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е пристъпил към 
усвояването ѝ изцяло или на части, гаранцията или останалата част от нея следва да бъде освободена 
в срок от 1 (един) месец след изтичане на срока по чл.10, ал.1 от договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
изпълнил всички свои задължения. 

Чл.29. За претърпени вреди от виновно неизпълнение на договора от едната страна, 
изправната страна има право на обезщетение по общия ред. 

Чл.30. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, 
ако те са причинени в резултат на непреодолима сила (форсмажорно събитие). 
 
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.31./1/. Настоящият договор се прекратява при следните основания: 
1. с изтичане на срока му на действие и изпълнение на всички задължения на страните по 

него; 
2. преди срока – по взаимно съгласие между страните изразено писмено; 
3. при съществено нарушение на задълженията на една от страните, изправната страна 

прекратява договор със седемдневно писмено предизвестие; 
4. при прекратяване на юридическото лице-изпълнител на поръчката, ако то е такова; 
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител/и 

без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от тези, 
посочени в офертата му; 
 6. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие при възникване на обстоятелства след 
сключване на договора, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не би могъл да предвиди и които водят до 
невъзможност за изпълнение на задълженията му; 

7. когато е необходимо съществено изменение на договора по смисъла на чл.116, ал.5 от 
ЗОП, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл.116, ал.1 от ЗОП; 
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8. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато 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; 
 9. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без предизвестие на основание чл.5, ал.1, т.3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), когато е приложим и се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на 
неверни данни е приложил изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

/2/. В случай, че изпълнението на договора бъде спряно по обективни причини, които не могат 
да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с 
двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 
за качествено извършената работа до прекратяване на договора. 

 /3/. При прекратяване на договора на основание чл.31, ал.1, т.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
нито връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените работи, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи незабавно възстановяване на всички получени суми ведно със законната 
лихва, ако обществената поръчка е изпълнена или частично изпълнена, като Възложителят на 
обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.   

 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.32. Непреодолима сила (форсмажорно събитие) по смисъла на този договор е всяко 
непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на 
страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно. 

Чл.33. Страните по настоящия договор могат да го изменят в случаите по чл.116, ал.1 от ЗОП. 
Ако е допуснато изменение на договора, то става неразделна част от него и е валидно единствено, 
ако е извършено в писмена форма, подписана от страните по настоящия договор.  

Чл.34. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия 
договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже 
невъзможно, страните ще отнесат спора пред съда. 

Чл.35. За всички възникнали и неуредени в договора въпроси се прилагат общите разпоредби 
на действащото българско законодателство, в т.ч. на Търговския закон и на Закона за задълженията 
и договорите.   

Чл.36. При подписване на договора са представени всички изисквани и приложими за 
настоящата обществена поръчка документи, в т.ч. гаранция за изпълнение в пълно съответствие с 
договореното, документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП в случаите в които е приложимо и документи, 
удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.  

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра и ведно с 
приложенията към него се комплектова в по един комплект за всяка от страните. 

 
 
 
Приложения:  
1. Техническа спецификация на Възложителя. 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (копие от 

офертата на Изпълнителя). 
3. Ценово предложение на Изпълнителя (копие от офертата на Изпълнителя). 
4. Рекапитулация (копие от офертата на Изпълнителя). 
5. Количествено-стойностни сметки (копие от офертата на Изпълнителя). 

 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Кмет :…………………..     Управител:………………………  
             / ……………….. /                               /………………./ 

 

 Гл. счетоводител: …………………… 
          / ……………….. / 
 
 
 
 
 
 
Проектът на договора е съгласуван,   
 
 
с Гл. счетоводител: ………п*………… 
/Т. Тодоров/ 
 
 
с Гл. юрисконсулт: ………п*………… 
/Д.Николов/ 
 
 
с Директор дирекция УТЕС: ………п*……………… 
/инж.Я.Гавова/ 
 
 
* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във вр. със ЗЗЛД. 




