ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЦДГ „ПРОЛЕТ“, С. ТЪНКОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕАГЪР“ ЕООД
ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА – ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ
ПАВИЛИОН ЗА 50 ДЕЦА, КУХНЯ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ В ДЕТСКА
ГРАДИНА В С. ТЪНКОВО, НАХОДЯЩИ СЕ В УПИ XII, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.
ТЪНКОВО, ОБЩ. НЕСЕБЪР”

Договор
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

/по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП/

№ 1 / 07.12.2015 год.
Днес,………………2015 год., в гр. Несебър, на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП между:
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, със седалище и адрес на
управление: с. Тънково, ул. "М. Дойчев" № 14, БУЛСТАТ 812000172, представляванa от
Кремена Георгиева - Директор, наричан по-долу ''ВЪЗЛОЖИТЕЛ'', от една страна,
и
„ЕАГЪР” ЕООД, ЕИК: 202942533, със седалище и адрес на управление: с. Равда, ул.
„Пейо Яворов” №11, представлявано от Марин Стоянов Лефтеров, определен за изпълнител
при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана № 9047233, наричанo по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга
страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу
за краткост „Договор”, с предмет: „Изграждане на пристройка – топла връзка между
павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска градина в с. Тънково,
находящи се в УПИ XII, кв.13 по плана на с. Тънково, общ. Несебър”
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
възложените му строително-монтажни работи, с предмет: „Изграждане на пристройка –
топла връзка между павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска
градина в с. Тънково, находящи се в УПИ XII, кв.13 по плана на с. Тънково, общ.
Несебър”.
(2). Видовете строително-монтажни работи, предмет на договора, с единични цени, са
посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно утвърдена оферта с вх. №
374/11.11.2015г./14:45 ч./
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.2. (1). Общата стойност на договора е в размер на 259 144,03 /словом: двеста
петдесет и девет хиляди сто четиридесет и четири лева и три стотинки/ лева без
ДДС.
(2). Изпълнението на поръчката ще се осъществи при осигурено финансиране от
бюджета ЦДГ „Пролет“, с. Тънково.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява строително-монтажните работи по
договора, със свои материали и техника, при цени съгласно ценовото предложение.
(4). Единичните цени на договорените видове работи не подлежат на промяна, освен
при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.3. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща аванс на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от
стойността на договора след подписването му и представяне на оригинална фактура за
дължимото плащане.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………П…………
/Кремена Георгиева Директор на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково/

ИЗПЪЛНИТЕЛ……П…..........
/Марин Лефтеров –
Управител на „ЕАГЪР“ ЕООД/

(2). Междинни плащания – до 90% от стойността на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати за действително извършени количества и видове работи въз основа на подписан
двустранен констативен протокол (акт обр.19) за извършени работи и представена фактура в
оригинал за съответното плащане.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща действително извършените количества и видове
работи в срок от 30 дни, считано от подписване на двустранен констативен протокол (акт
обр.19) за извършени работи и представена фактура в оригинал за съответното плащане.
(4). За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в двустранните констативни протоколи за извършени
строително-монтажни работи в рамките на срока на договора и чиято обща стойност не
превишава общата стойност по чл. 2, ал.1 на този договор.
(5). Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати след приемане на СМР без забележки и представена фактура
в оригинал за съответното плащане.
Чл.4. Ценови показатели при извършване на допълнителни строително-монтажни
работи:
• часова ставка – 3,50 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 100 %;
• допълнителни разходи за механизация – 30 %;
• доставно-складови разходи – 10 %;
• печалба върху всички СМР – 10 %;
Чл.5. При издаването на фактури ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочи в тях,
номера и името на настоящия договор.
ІIІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл.6. (1). Срок за изпълнение на поръчката – 30 /тридесет/ календарни дни и започва
да тече от датата на започване на строително-монтажните работи.
(2). Мястото на изпълнение на поръчката е с. Тънково, община Несебър.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.7. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълнява в срок и без отклонения възложените строително-монтажни работи съгласно
настоящия договор..
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от
изпълнението на договора относно качеството, количества и техническите параметри, без
това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на
некачествена работа.
(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни видове
работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено извършените работи да
бъдат отстранени или поправени. Разходите в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му
предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл.8.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма
всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговка тайна
и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
до обекта и да създаде необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на
възложените работи.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………П…………
/Кремена Георгиева Директор на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково/

ИЗПЪЛНИТЕЛ…………П..........
/Марин Лефтеров –
Управител на „ЕАГЪР“ ЕООД/

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при
условия и в срокове съгласно настоящия договор.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на договора.
Чл.10. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката качествено в
съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия
договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени
материали и строителни изделия, които да отговарят на действащите стандартизирани норми.
(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя всички сертификати за произход,
качество и съответствие на влаганите материали.
(5). При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя
сметка да създаде, осигури и поддържа необходимите мерки за здравословни и безопасни
условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на
работещите и на лицата, които по друг повод се намират в непосредствена близост,
включително да предприеме мерки за пожарна безопасност, безопасност и организация на
движението по пътищата и опазване на околната среда.
Чл.11. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с
нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като
цяло.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички
виновно причинени от него щети, при извършване на строително-монтажни работи по обекта.
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:
Чл.12. (1). Гаранционният срок на изпълнените строително-монтажни работи е 120
/словом: сто и двадесет/ месеца и започва да тече от датата на подписване на двустранен
констативен протокол за приемане на работата.
(2). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
за своя сметка всички появили се скрити дефекти по извършените строително-монтажни
работи.
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се скрити дефекти
в 14-дневен срок от откриването им..
(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите в рамките на 5 (пет)
дневен срок от уведомлението по ал.3.
(5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите в срока по ал.4,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените вреди.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.13. (1). Количествата и видовете извършени работи се приемат от представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на проверки на място.
(2). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подпизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14.(1). Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при изчерпване на средствата по договора;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………П…………
/Кремена Георгиева Директор на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково/

ИЗПЪЛНИТЕЛ………П…..........
/Марин Лефтеров –
Управител на „ЕАГЪР“ ЕООД/

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на съответния договор с 10
(десет) дневно писмено предизвестие в следните случаи:
а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши възложената му работа в срок, с качеството и
по начин, договорени между страните;
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора.
в) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата.
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл.15. (1). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 % /нула цяло и
три процента/ за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността
на забавената дейност.
(2). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Двете страни се задължават да не разгласяват данни, станали им известни при
и по повод сключването и изпълнението на настоящия договор.
Чл.17. Възникнали спорове по настоящия договор се решават чрез преговори за
постигане на споразумение, а, когато това е невъзможно – от компетентния съд по
седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на действащото законодателство в Република
България.
Чл.18. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Чл.19. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
За Възложителя: ЦДГ „Пролет“: с. Тънково, ул. „М. Дойчев” № 14;
За Изпълнителя: с. Равда, ул. „Пейо Яворов” №11;
Чл.20. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
Възложителя и един за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………П…………
/Кремена Георгиева Директор на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково/

ИЗПЪЛНИТЕЛ………П…..........
/Марин Лефтеров –
Управител на „ЕАГЪР“ ЕООД/

СЪГЛАСУВАЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:.............П.................
/................................................../
СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСКОНСУЛТ:...........П.................
/............................................/

