
ОБЩИНА ВЪРБИЦА,ОБЛДСТ ШУМЕН

догоt]ор
ЗЛ ИЗПЪJIНЕЕИЕ IIА СТРОИТЕЛlIИ И МОIIТЛЖIIИ РАБОТИ

16 7/ 1 4! оЗ 2пg 1.

д""", D.0.,.€2.2йЕ,. л. в гр.Върбиrв, се Ilолписа нас,гояцlия доловор межлу следпите
сIрани:

__ 
1. оБщиIlд въРБИЦА, наричана по-лолу ''lrЪЗJr0ЖИ'l.ЕJl'', с алрес: град Върбиц4

ул. "Септемврийско въстаяие" Ns 40, с БуЛС'|'АТ/ЕИк:0009з 14 ] 5, Ilредставлявана от от
Замссгник Кмgта на сrбщината Бейсим Мехмед Мустафа, упълномопlея със Заловед N!
l481/M,l1,20l5г. на Кмсга на Община Върбиtц, от едIа cl.palla. и Дйхаt] Ахмед главен
счеговодrгел в Обцинд Върбица от едtiа страна, и
2. 

"Строrте,лсrво 
х строптелпп машппи''ЕOОЛ, ЕИК1275649З0, със се]lмищс и адрес на

лраменле: гр, Върбица , ул. ._..Ал.Сr.амболийскl'' N92А телефон/факс: о5з51129 .71,

пр_едставлявано от ИОрдан Николов Иорланов, о,г друlа c,lpalIx. llаричаIlо за KpalKOct 8 llоговора
ИЗПЪJIНПТЕЛ, от друге страпs се ск,tючrr llасl,ояtl{fiя,r, доt овор ла оспова!tве чл.ll2, ал.1
от Закова 5а обществепцте поръчки (зоIl), проrrtцоп:r обпtссrвспа поръчка с предметХРемовт |l рехдбплцТация нл улttцп яа територплт:i lla обrцrrпа Въlrбпца'', в rrзпъляеяrrс rra
Решепце Nд 01/19.02.2018г. а Зам.Кмста д Обцfiпа llърбхца, се (кJltочш пастоящпят
доmвор lа сJIедlото

I. IIрЕдмI]т нл логовоr,л
Чл.l. ВъзложиТЕJUIТ възлага, а иЗпълниТЕЛrrГ се за]ll,лrкаltа ла лзпълllи С,Iроигелпо-
моЕтuDкнп рабqги "Ремокг и рехабллхтацt|я ва )rмцll llil терllторпя,rа lla община Върбича'' в
qьответствие с lвискванията яа ВЪЗЛОЖИТЕjlrl, отразсllи в ltсt.о|]о,l.о,гсюlичсско задаllиеl
издадеЕmе строlrге.лци книжа, оферmта на ИЗПl,JlНИ-ГЕЛЯ. /!сIIозирана при учасrхс]о му в
проведената процедlра по реда tla ЗОП с вх. N926-00-40,/2б.0l,20i 8 l... и ltрилоiксниlе към нея
Ценово пред,lожение, Предложение за изпъrltlеIltiс па лоръчкаlа и JIинсйIIия график,
предстазляващи неразделна част от настоrщия доювор.

ll. сроковЕ
I{лl. (l) Договора влиза s сила и срокь.|.на дейс].вле започва от датата на подписването

му и прекратява действието си с издаванс lla Лкr N9 19 за прие!ttа|lс lla извършсниlе с,гроително-
ремоtггпи дейносги-

(2) Сроt<ъТ за завършванс на сРР lla обеюа а с boTl}cl,cтBtte с ЛипеЙния график за
изпыlнение на СРР е до 7 (седеi{) каIIеtцарuIr ,llllи, счlt,lаlIо о,г llаl?га lla IIолучаване па
възпiгателно писмо От възложителя и е до преда8аllс l|a обскй lla въulожиl!ля и подписване на
Аrг образец 19,

(3) При спиране на сlроителството по нареждаllе lla общински или лържыrен oplaн! при
неосиг}?ено фицалсиране, какю и по обектиапи причипи. за коиl.о ИЗПЪЛtlИТЕJUlТ яяма винц
сроКьт по ал.l, т.З се удължам съответпо с псриода lla спираllсlо след подписванс на1lBycTpaxeн
проюкол за усmновяване състоя!rието ва строежа lIри спllранс Ila с]pоl.тслството,



шумЕн

III.IIЕIIи и IIдчиII Iи IIJl^lllдIIE
Чл3. (l) Цената за изпълнсние lla Логоl]ора, лl>J,rо.lма от ВЪЗЛОl(И'ГliЛЯ t,a

ИШЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 4l3 773,69I чсr,ирхсrоl.пп и r,рпrr9лссст хllлялIt седемстотl|н
седемдесет п трп леВа и шестсдесет и деве,a с,aотп кrl ,oclrqrа се е съa,пlвелlспlвlле е Це]юваlпа
оферпаf лв.6ез ЦJC и е в размср на 496 528,4Злв, с ДДС.

(2) ИЗIЬЛНИТЕJIЯТ поlвърхqtава, че Цената за изIlълнеtlие lla Договора е
едиtlственото възнагра]кдение за изль.lнеll!е lla Дейllости1! llo ]lоговора и ВъзложитЕлrrг
не дължи на ИЗПЬЛНИТЕЛЯ каквито и да било llруги cv|tlи. Цсllаtа за изпl,ллеllие на Дого]rора
не подIежи на промяна, освеп в сл)ла1{те Ila Закопа за обrцсс.гrrеItrl пор.ьчки. ЗапJIацlаItето щс се
извършва по ремно изВЪРЦе!пi деЙности, колllчсс'1.1}а It цсlIrI R paNll(пle !й Договора.

(3) Цевата по ал,l вмIочва СЛелIlитс лоЙ|Iости сыrlасl!о Ценоlrото преllJlожение Ila
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(4) Единичнrге цени, посочени в Количсст8сtlо-сl,оiillос,l1lаl.а cfilcтKa са окончатслни и не
се променят при промени в цсните на труда, С,rроulелllите лро,цукти. Оборудвансго и др., освен
в сJцлаuте предвидени в чл. l lб от Закона за обu{ес.гвсIIи Ilоръчки.

Ь.4. Схема на плашаше
(l) Дваясово плащаве в размер па 50Ой Летлссст процеIt'tа'/ от стойносfiа lta

договора в срок до l0 /Десет/ деяа от датата lla склtочlзаllс Ila дого]]ора и сJIед издаване
па фактrт,а за aBaltcoBo плацаrlе от cтpalta I]a Изu] Jпиl,сrя,

(2) Окончателното плапlапе в разlltср па 50yu (llс,r.лссс,r trроцепта) от сL,ойtttlс,гта на
догоВора в срок до З0 (тридссет) Ktulellrlaplllt Jlllt1 c]tc/Il полatt,tсl}аllе La двустранеп
протокол 3а д9ЙствЕтеIшо извършени строителпо-моtl'lажrlи работи / Дкт 19/ и издаване
на факг}та от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът па околчатеrllото пJlапIапе се изчислява като
от цеЕата ца договора се приспадlIе аванса.

(3)Плащавията се извършват по баЕков Irът по баt{коDа сметка посочена от
изгьJIЕителя.

tv. l1рлвА и злjl,LJlжЕIIия Ilл I]],JJIожи,I,IJIя
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'[ при€ма за изпl,JIllсtIll ol)(cjllllпc Bx/loвeтc стол]елно-ремоl]тнп

деЙности, когато са: в напьлllо завърllIсIt вил и разлtсрл. съо,гl]с l стаа u 0l HlL Ilоръчхаlа
нормативяи разпордби и удовлетворява]'всичкtl изискl]анllя l1a l,ас.гояцlия договор, чрез
протоколп за действителяо извършените СРР, подlltсаllrl от ВЪЗЛО)КИ'ГЕЛЯ и ИЗIlЪЛНИТЕJUl
(}пълномощен/и техци представшели).

IIл.6. ВЪЗЛОЖИТЕrulТ (упълномощеrи негов.tредставител) има храRо да лроверява
изпьлнението на този договор по всяко BpeNle oтtlocнo качесlвото lla видовете СРР, вJlаганите
материали, спазване правилата за безоllаспа работа tt ла lц)оверявп голllосlта и бсзоIlасllосlта lta
съорженията, по начин, незатрулнявапl рабоlаl.а lla ИЗП-ЬJII|И'|'l.]Лrl.

Чл.?. При конgrатираllе tla lIскачссlвсllr) llзlJl,jlлсни рабоги, l}'ЬЗЛОЖИТЕJIЯТ иýtа лраво
да изисква същите да бъдат отсl,раlIени или попраl]сtlll,

rIл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има праsо Ilp коllсгаl,иранс t|a lIс]lос,IаJъцпl коиlо }lc с olKpиJl llo
време на изпыIневие на възложените строително-рем oU 1,1lи лейltостл и с констат1.1рал в течение
на офериранше от ИЗПЪЛНИТЕJUI гаранциоllliи cpoкol}c, да llol,icкa оl. lIего да ги поправи, без
да дъJDки на сьщrл заtuищанс за това,

IIл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи о.rговорносr за лсйствлlя или бездействия Ila
I,ВПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възIlикнат:

- смърт или зJtополука на работIlliк l li ИЗl I'bJll lИ'l'ЕJlrl l!rlll lla !рсl.о лице;
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- заг)ба или нанесеfiа повреда на каквото ll да е иNtуtltссl.во в следствие изпълнението

Iцеда1 ,u доловора през времетраенgго IIа строиl.елllо-рсмо:1].Il!пе лейности. В тази връзка
к}пълнитЕIUIТ се задъJIжава да отстрви ловрсдаrа или да възстаfiоl]и паричната
равностойност на заryбаm.

чл.10, възло)Iс4тЕJUIТ е д,lъжеli:
. да предсmви на изпълнитЕлrI всйчки llеобходимrl техническа документация.

друаr док},лленти и лице за коятакг,
. да осиr}ри свободеIl досlъл lla ИЗПЪЛНИl'ЕЛЯ до обскrа,
. да предостави на изпълнитЕля оперативlIа самос,lоя.l.слllост във връзка с

излъJIцението на изискванията lra този Договор.
. да заrшати на ИЗПЪЛНИТЕJIЯ уговорсllоlо в llасl.ояrrlия договор въз}lаt,р кцение;
. да )ластва със свой представи.fел при tlpllcмalle и:rвърulената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

работа чрез подписвме на протоколи.

ч. IIPAI]A и зАдъJIжЕIIия IIА изllъJtrIитЕля

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ се задълlкава:
l. да Lrзвърши възложеlвта му работа с I,рижата lla добър rърговец, лобросъвестпо,

качестве!lо и в сроц Съгласно лоръчката lla l]ъзложитЕJlrl, и съгласlIо издадеllйте строитеJlни
книжа;

2. при лвпълнение на възложе,lитс ['у раб()Ill л.l сllазItа тсхllоJl(Jlията и ла вла!.а в
строителството висококачествсни материirли х сlроиlелllи лз!lслия, както и да извършRа
качествено Срр, Мат€римите да се досmвя,г със сертификат/лекларация за сьответствие и
сертцфикат за пролвход;

з. да изпълнява предвиденото в техяическата доý/аlсптация и задапие на възложителя! и
да спазва всички действаци технически llормативи! clallJlapl,и. лнструкllии и правила за
безопасност на труда, както и да осиryри за своя сметка обсзоllасявfulе lta обекта;

4. да уведомява периодично ВЪЗЛО)lФ1|]JtЯ за хо/(а ila изIlъrllIсI]ието па отделниlс
видове ремоЕтни работи, като осиryри възможlIост Iia упl,Jlllомоlцснитс прелставители па
ВЪ3ЛО)&IТЕJUI да щрlDкняват коlпрол l],bpxy лзllъjIltеlIиего tla вьтrожеrlаr.а paбtl ra;

5. да отсФавИ за сво, сме,гка вслlчки Itедосгаlulиt о,t,криtи |lpx приемаIIgго на обека,
каI(то и дефекги, появили се в оферираните от него гара|lциоllllи сроковс,

6. да извърши за сво! сметка всички работи по отстраняването lla допуснаlи l.рсшки,
недосmтъци и др., констагираяи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. преди приемапе на завърщения обскг от страна Ila ВЪЗJIОЖИ'ГЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕJlЯТ
се задъ]Dкава да почисти и отстрани от обекта излишltlt,гс Nrа,гори:!.rх, отпадъци и различните
видове временни работи,

9, да се яви в тиднсвен срок от IIисiltсllоlо уве,цоNlяваllс ог c,l,palIa на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
появили се дефекти по феrга в гараtlllllоllllия срок ll з{lелllо ](а усrаlювят педосlагьциl.с, чрсз
съсmвяне на констативен протокол,

10. да осигурява достъп за извърчIваrlе lIa лроверкй |!а мrсто и одити;
1l. да изпмяява мер(ите и препоръките! съдържащи сс в докJlалите от проsерки на

място;
12. докладва за възникяirли нередности;
l3. да възсrанови сумите по нередности, заL)lIlо с л1-,lжимата Jlихва и лруги lleltpaвoмcpнo

лол)дени средства;
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l4. да информира Въможител за възllикнаIи проблсllи llри изп,ьJlllеllието на проекта и за
предприетите мерки за тяхяото разрешаване;rlл,l2. изпЪJlниТЕЛЯТ няма право да с€ позовс ||а llсзнапие и/или непознаване на
обекта' предмет на този доловор, поради която I1ричлна да иска подписваllето на допълнитеJlно
споразумение към съция.

IIл.l3. изпълЧитЕЛЯТ Ilоси п,ь,rltа 0llоворllосl,за бсзопасността на работяиците и
други лица, при изrгьлвевие на всички вllлове рабо,I1l и лciilloc,I.I.t lla обекта съгласllо действащите
нормп.

ь.14. изпъJIниТЕJIЯТ носи отговорнос1. пред ВЪЗЛОЖИТЁJlЯ, ако при
извършването на Срр е доrryснал откJlонения о,г изискваllиrl.а, |lрслвидеIrи в'гехнпческата
док}']\rентацшr, иJlи е нарушил ип{перативни разпоредбtt на lrорма,t,ивниlе актове.

Чл.l5. (l) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е lцъжен да ваllраsи l]сичко необходимо за нсл0ll}скане на
повреди илп рaврушение на инженерната инфраструкryра в и извън Iраниците на обекта при
осъцесгвяване на действия ло изпъJI}lеllие на договора.

(2) В сrryчай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕJU] причиllи l]lети по llредходната минея. то
възстановrването им е за негова сметка,

t[л.16. Дко за це,lите lla изпълнеllието l|a доrовора сс ll lага ИЗПЪЛl IИТ!JUI]' да поjlзва
взривни, горивни или друrи опасни химпческlt магерItали, гlрслсIавляваt|(и запJlаха за здравето и
сиryрността на населеяиетоl същият е дJIъжеЛ да спазва сфllктIIО /lсйс]]rащите разпорсдби в
Реrryблика България.

Ilл.17. В сроК от 7 (седем) кiulепларни лI!п 0г поIlписване I|a llасlояLllия логовор
IВПЪЛНИТЕJUIТ се задължава ла представи lla В'ЬЗ,]l()ЖИТЕЛЯ копие о1. валlцяи
застраховат€лни лолици за срока на действие на договора за обсзлечаваIIе lta отговорностите му
за този обекг, съгласно чл. ]73, м, 1 от ЗУТ,

IIл.18. изпъЛниТЕЛrlт е дlъжеlt ла c|l[lBa изискllаllия,га за йзпълlIенис на мсркиге за
ияформация и публичяост 11ри изпълненпе lla деiiностиlе, в сJlучай чс са налице такива,

Ь.19. При проверки на място от страна Ila ВЪЗЛОЖИТБJI'I и лругl{ компстентни
органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължаБа да ocxlypl лрLсl,ствцето lla негов llрслсlави,гgл,
както и да осигурява: достъп дО помеulония, пpe1.1Ic:i lla локул{еItтх. свl,рзан!l с
изпъляениеm на възложените дейности,

Ь.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сс залълrкава да слелll lt локладва за нерсдностй при
изпышението на доmвора. В слгай на ycl.aяoBella llсрсдност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички llеправомсрllо изплатеIlи суми, заедно с
д]rDкимите лихаи-

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжеIl да съхраllяl}а всички локуi!]сlll.и
изпълневието на вастоящия договор.

VI. ФОРСМАЖОРПИ ОБСТОЯТD.JIСТВЛ
Чл.22. (l) Стравlfге по настоящия доIовор lte Itосят отговорност за llе]tзпl,ляение на

задъJDкенията си при яастъпваllето на форсýiажорllп обстоя-lсJIсl.ва, Срокь,t,за ltзпълllение ва
задължението се продължава с периода. през който ltзпъJlllсllllсl,о с биrlо спряно. Клаузата не
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засяга прам или задължения на страните. които са възникнfulи и са били дължими пред1,1
настьпването Еа форсмalrкоряото обстоятелстsо.

(2) Страната, която е засегната от c)opcм,Dкoplloтo обстоятелсlво, следва а маkсимaшно
крfiък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да предсmви
доказателства (съответниге докумепти, издадеIlи от компсl.еп1.1lr,я орган) за появаlа, ccl€clBo1.o
и рФмера на форсмаrкорното обстояl.епство и оцеllка lla llеговиl.с всроятни последr|ци и
продълr(ителцост. Засегнатата cтpalla псриоличlю лрсдосlаl}я посJlелващи извес|их:,а начинаl
по коЙто форсмаrкорното обсmятелсl.во сlIира }|зlLь]lllе1lllеl,о lla задължеtlията й. какго и за
степенm на спиране.

_ (3) В сJцлаите на възпрепятстване на ИЗП'ЬЛНИТЕЛЯ порали форсмажорното
обстоятелство да осъЦествява дейЕостите по Ilастоящи' лоlоl}ор, cpoкoBe,rc по л()l()вора спират
да текат, &ато не може да се търси отговорнос,г за неизпълнснис или забава.

(4) Сцаните не носят отловорllост една слрrмо друга по отIlошени{: на вреди,
претърпени като последица от форсмажоряото обстоятслс].во,

(5) През времето, когато llзIlълllсI|ис-rо ,{а задl,jlжеllиrта tla llякоя о1 сlраните е
възпрепятстваgо от фОРСМажОРl{О'ГО Обсl оJl l!,,lgl во, за кос,го с ]lа,цсllо ltзвсстие в съотвстствие с
кларите на настояциЯ договор и дО о.lпала|Iс дсйсl,вIlеl.О lla форсNtажорIlоr.о обстоятелсlво,
станите предприемат всички необхол1,1мй действllя, за ]la избегllат или смекчат въздействиеr()
ва форсмажорното обстоятелстЕо и докоJlltото е възможно, ла продължат да !lзпълняват
задъJDкенията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмiDкорIlо,tо обстоятелство.

(б) ИзпълнеяиЕю на задъл {енията се възобноRява слел отпадаtlе ва събитията. довели
до спирането му ,

rfu.2З. (l) Форсмажорното обстоятелство (нспрсолоJlима сила) по смясъла на този
договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събlшис от изв1]l]редеIl характср и извън
разумния коцтрол на страните, възllllкнlulо след скJllочl]аIlе па llоговора, косто прави
изпълнението му невъзможно,

(2) Не е налице непрсодолима сила, ако съоl,ветното сlбитие сс с случило вслелствие на
неположена дъ.'lr(има гри)ка от страна по насlояц,lя lloгotlop иrll llpx ltолаlаllе lla дължимата
гриrФ това събитие моr(е да бъде преодолrItо.

чIL KoltTPoJI и }кАзлIIи'I
IIл.24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяliо l]pcмc да осъulсствява контрол по

изпълнеItието на настоящия договор! стига с ].o|la lla l|c сс l]ъзпрспятстl}а работата па
ИЗПЪЛНИТЕJUI и да не се иарушава опсраtивtlаl,а Nly саN!остоятсrlност,

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са залъJlжltтслllи за ИЗПЪЛt|ИТЕJlЯ, освен ако
съIlц{ге лротиворечат на строителните правиJlа ll норматltви пJlи во,IIят до съществеяо
отмонение от възJlожените работи,

\.Iп. HocEIlE IIА риск^
IIл.25.(l) Ог датата на започване lla строиrелItо-рсмоlгlниrс лейносlи и получаване на

выйагателно писмо до датата на прелавапе lla ОБЕК'ГД, ИЗllЪJIIIИТЕЛЯТ носи цялата
orтoBopнocт по грrфките за всички работи, матсриаl!, и съоръжеllияl llеобходими за

ремизирането на предмgга на настоящля Логовор.
(2) П}ПЪJIНИТЕЛЯТ носи пълна отговорllост за Rъl,рсlllllия Kollгpoll върху работиTе на

строителнаm площадм от начмлата дата до лаlа,га lla lrзлаваtlето lla обекта, когато
отговорностm преминава върху ВЪЗЛОЖИ'fЕJIrI-
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(3) изIьлЕиТЕлят поема целия риск за цсти, произ.тичащи от изп,ыlнението на
възложените сРР от начмната дата до предаваllето на оБЕкТА lla възложитЕJIя,

Lx. гдрлIщиоIпlи cl,()KorlD

Чл.2б. (l) Гарнционните срокове, съгласпо офертата lla изllъJIнитЕJUl, и съобразени с
действащаm нормативна уредба lla Р. Быlгария са 24lлвалссет Е ч("гпрл пrссецr.

(2) При поява на дефекги в сроковетс яа предходната .rлинся, ВЪЗЛОЖИТБЛЯТ уведомrва
писмено I,IЗПЫIНИТЕJUI в срок от ]0 (десgг) работUи дни от устаllовяваt!ето им,

(3) ИЗrЬJIНИТЕЛЯТ се задълrФва да отстранй за своя сметка скритите недостатъци и
лоявилите се в пос.'lедствие дефекти в срок от 5 / Пег/ каJIевлар}lи дllи .

(4) ИЗГIЪJIНИТЫUIТ се -_rадъ]Dкава да започне работа, съгласувано с Въэrо:rtите,rя, но пе
по-кьсно от З (ти) работяи дни от получаваtIето lla писlt{сIlо,rо язвестис ла възложитDля
изпратево по факс или с обратна разписка.1Iл2?. ГараяционlJите сроковс заI!очват ла 1ека1. оl. ,цсl|я lla прславаllето lla обскта на
възложит€ля.

х. гАрА}щия зл изlIъJIlIЕIlиЕ
чл.28. с оглед обезпечение на задължеяията а изПЪЛIIиТЕЛя rlо асtоящия договор,

същият пр€доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписваIе lla насtоящI{ят договор гаранция за
добр изпь'Iвение в р.вмер на J % (три процеIl1а) от сlойllосllа lla договора без ДIС, на
стойност 12 413rlлв. представена под форr! ата lla пapliltlla cv]\la по cltleтKa lla В'ЬЗЛОЖИТЕЛЯ
пли под фрмата на неотменима и бсзусловllа баllкова Iаранцня. в rrолза rra ВЪЗЛОЖИ-ГЕЛЯ.

IIл.29. При неточно ltзllълненис llrlи при lIеизlrыlllсllttс lla лоIовора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
задържа mранцtrяm за изпълнение и се уломстворявп пpetellllto{Te си от llея при наличлс на
причинени му, в резултат ва неизпълнението врели, както и за уловJlетворяване на вземанията си
по установените в р;вдел xI от договора неустойки.

tIл30. ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ задържа гаранцията за изпълlIсIlие на договора, ако в процеса
на неIовото изпмяение възникне спор меr(ду cтpallttTe, койlо е Bнecel] за решаван€ от
компfi€вт€н съд.

rfu.31. Гаравцила за изпl,лIIспие сс осRобож/{ава в 30 (трlrдссст) дlсllсн срок схед
изтичане на сром за изпълllеllие па договора за обlllсствеllа порьчка.

xl. нЕусl,оЙки и слllкции

Ь.32, (О В случай, че ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ lle е завършил СРР до изтичаllе на срока за
изпмнение на договора , както и когато изостава от сроковстс по l-рафика за изпl,лпение на Срр
и забамта не се дъJDки на действия или акговс на I]ЪЗJIОЖИТЕJШ или Форс ltDкорпо
обсюrтелство, или действия (актове) Ila трсl,и crpatllt, разлхчни от ИЗIIЪJIНИТЕJIЯ.
ИЗПЫIНИТЕJIЯТ се задължава /la пJlalIl llcycloiiкa lla t}LЗJl()ЖИ'ГЕJlrI в размер lla 0.]% Ila
ден от ценаm за изпълненис на Договора. ]а llccкll /lu|lol tirLjirвclltlгo ll]lll"пlle!llle. llo не повече
от l0 % (десег) от Цената за изIlълнеttие Ila Договора.
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(2) При забавено изпълI]ение на всяко лруl.о за-1]лженлс llo този Договора от сIрана на
ИЗПЬЛНИТХЛЛ последният дължtл на ВЪХЛОЖИТDJlЯ IlеустоЙка в размер на 0,05Уо яа ден
за всеки ден забав4 нО не повече от l0% (десет) от LlctlaTa за и]Ill,лIlеItие ваДого,]('ра,

IIл. 33, (t) При лошо или частичпо изпъrlllеltие lta сРР иЗtп,лIмТЕЛrIТ дължи
неустойка в размер на с"тойността на Срр, които е слелвало ла бтлат изll.ьrlllеlIи точло.

(2) При лошо или час,Iичllо излl,лIlеllие lla всяко лруго задължспие по Договора от
стана на ИЗПЪЛНИТЕЛ,I, лоследtлlя,г дължи ,и l}ъзJlожи'l'IJIЯ ltеус.гойка в размер на 0,5
О/о от цената на доювора за всяко задъJDкснис! !{oEIo с сJlслва]iо ла бъле изпьlнено ,rочно,

IIл. 34 ВЬзJIожитЕJIят има право ла приспада IIачисJlеllите по чr, J3 и чл.з4
неустойки 0г Цеяаm за Iвпълfiение на Доlовора, от Гаранl(ията за изflълIlение lta лоl.овора иJIи,
от коят0 и да е друm сума (протокол за приемаllе на извършеtlи Срр и др,), дължима яа
ИЗПЬЛПИТЕЛЯ по този Договор,

В сщ4ай, че не изплати в срок угоl}ореноl.о възllагрхrýцеti!,с, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ -ute
ь'IяФ на ИЗПЪЛ}IИТЕJUI нсус'гоI'iка в размер lia 0.1y0 за всски,lcll пpocpol]iJe. llo ве повечс о!.
l0 О/о от бщата стойЕост на възложениге работл, yc,lalloвclla в чп.З от лоIовора.

rIл35. В сФ^rай че lle извърши R срок възло)ксllоrQ ]\ly строи,гслство, ИЗПЪЛНИТЕJIЯТ
ще дмжи на възлокиТЕJUl Ilеустойка в разýlср lla 0.1 % оI о6 (а,га стойlIост на въз,.Iоrкепите
работи за всем ден просрочие, lio пе повсче от ]0 oZ от общдlа с,гойност lla договора, установена
в чл.З ог веrо. Неусгоймm може да бъде удържаllа по преценка rla Възложителя и от дължимите
суми за извършеви Смр,

IIл3б. при oтKitз да отстрани скритите недосmтыlи и появилите се в IIоолелствие
дефекги от изпълнение ва поръчката в рамките на гаранцпоItния срок, ИЗПЪЛJJИ'tЕJlЯТ дъJlжи
на ВЪзЛожитЕJUI направеllmе разхоли по оl.страllяirаl{сго иIl1 локазани с фцliансово-
счетоводни документи,

хII. IIрЕкl,л,tявлIIl.] lIл /(oI,olt()Pл

Ь37. Договорът се лрскратяt}а s слсднulе сJlучаl,tI
1. с изпълненисго на всички задължеllия на страttите;
2. по взаимно писмено съгласие между страните;
З. едностанно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращаве па едноседмично писмено

предизвестие, в сдлай, че:
а) с€ констатират същсствеlIи отктlоllсIlия о,г офсрl .а, лопусllатlt от ИЗГIЪJll IИТЕЛЯ;
б) при грубо неизлълllеllие от clpalla I|a ИЗПl,JltlИ'] l]Jlrl lla кос,.о и да било от леговите

задъJDкения по договораj
4. Договорът не се лрекратява, ако в срока на llредl,з8ес,lr{е,го по т,З, от договора

нар).шениего бъде отстранено за сметка яа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЧлЗ8. ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ може да прекрати настоящllя договор, ако в следствие на

обстоятелствц възникнми след скпючването му, не е в състояI|ие r.la пзпlлtlи своитс задължения.
В mзи сл}ryай ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ дължи заплащане на извърше]Iата до прскратяваfiе,.о работа.

Чл39. При прекратяването на договорц ИЗП],ЛtlИТЕJlЯт има право да лолучи цената
само ца успешяо завършената прели прекратявапglD рабоlr. Лко л{х о8ора се прекрати по виl{а ва
РtlПЪЛНИТЫИ, същият дължи lla ВЪЗЛОЖИТtJlrl l,сусlойка в размср lta 5О% от сlойностга,
ycтilвoвeHa в чI.3 от договора.

IIл,40. При прекратявате на логовора lloгoltopclllllt гараllции за успешttо завършеfiите
работи сс запазsат, каю за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]' пздава Гараllцяоllеll про)окоJl.
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IIл.4l. При прекратяване на договораt незавltсиNФ ол вина]а. ИЗПЪЛНИ'ГЕЛЯТ с д,lъжеll
незабавно след )внаването да направи всичко хеобходимо за приключааllе Ita започнатите рабо,ги
до ст€пен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТtiЛЯ.

xIll. оБlllи lrOJIoж[Ilиrl
Ilл.42. (l) Всrка от СlраIlитс llo llастоrtlLия ]lol.ol}op сс 3а,I|ьлжава,]la не рахlросlранява

ивформация за другаТа cтpalla, стаl{ала й извесlllа llp,l п]lll llo ll(tвол лзпъ]lllенисIо па лоl.овора.
Информацията по предхоrlllото изречехис sкJllочва ll обс'l.ояте]Iства, сl}ьрзаIIи g l.bpl овската
деЙцост, техяическ!пе процеси, проекти или фи!аllси lla страните или във връ]ка с ноу-хаv,
изобретениrI, полезни модели или други лрава от подобеll характер, свързани с изпълнеl|ието на
обцествената порчка.

(2) Правилото по предхолllата aчlиliся lle сс прилаl.а по отношение lla
задъJDкl{гелната информация, която В'ЬЗЛОЖИ]'ЕЛЯТ слелllа ла lrрсдстави на Дгснцията по
обцествени поръчки съобразlю рсда, llрслRлдсtl в:]ОГI.

Чл.43. Ако при извършваlIе на с гpoltlcl Ic1 воl.о l}ьзllикllтг lIреIlя,l.с,l,вllя за Itзпl,лIlеllис на
яастоящия договор, всяка от странитс с залъ]lriсllа да llрслllр|{еме Rсllчки заi]псеlци от нея
раз}аrни мерки за отстраняваllе lй тезп прспятс,гl]Itя. лорl1 кога,t.о .гя llc tloc,,l о,ггоRорносг за тсзи
препятствия.

Чл. ZИ. [fuщожносrта на някоя lспауза от llастояхltля доliовор l1e воIlи до llищожяосl.иа
дрга кла}за ши ва договора каю цяло.

Чл. 45, НастоящияТ доIтвор можС ла бь,це нзiuепяIl llplt l{аrлчхе обстояl.елсгsа ,
предв}цени в Змона за обществените поръчки.

Чл. lK. С,траните ло ltастоящltя лоIовор ulc рсIllаlrлl,сlюровс,гс, вl,зникllillи при и по
повод изпълненйетО на договора иJlI| сRързаllи с логовора. с ttсговоl.о lъJlкуване.
цедеЙствиtелност, неизпълнеIlис или прскра,гяtJа|Iс Ito l]за1,1NllIо сl]г.ласис и с писмеIlи
споразумения, а при вепостигаlIе на съгласис выlросът со о1l|ася за рсшаваl|е прел компетентн1{я
съд на територияm на Република Българи, llo pella tla l-Pмi]tallcKrlя процесуitлеп колекс.

Чл.47. За неуредените в настоящия договор выlроси се прилагат разлорелби1€ па
действащmо законодателство на Република България.

Чл.48. Всички съобщеl!ия мсrцу страпите във връзка с настояlrllля доlовор {jrслва ла
бъдат в писмеяа форма, При промяна lla посочсllиrс лаllllиl всяка от страни-l,с е ллъжва ],la

уведоми др)лата в седемдневся срок от настIrпаане на llро|\{яllа.га.
Чл.49. НеблагоприятIlи метсоролоl,ичIl}t условия сс /toкyNlcIlтltpiTl. 1]ъв връзха с искаlIс за

промяна на срока по договора с: Дктза усl,аl]овяt]аllе съсгояllисlо lla cTpocit(a lIрл сilираIlе lla
строителството, подкрепеll със Спрsвка на НацtlоllаJlllt!я ]\,сl,соро,lоl]!чсн иIlстит,"т- Слсд
осъществяване на посочените дсЙствля, прIl започваllс на СРР сс по]rписDа,4кт за ус'гаI!овявапе
състояниею на ст?оежа при продължаваllс tla сlрои,гслс1.1ю,го. CpoKb.r. па /to|,oвopa при
неблагоприятtlи метеорологични условllя сс измсllяl,със срока lla спllраllс на об€кга с протокоl.
подписац от иЗгьJIнитЕЛЯ и ВъзJIожИТЕJIя_

Чл.50. Промяна във видовgте и количества СРР се извьрulва само лри следнвте условия и
ред: ИЗПЪJIНИТЕJUIТ изготвя лротокол за корекI{ия lla КСС, корскцriоIlllа cl\lýlкa и лруlи
н€обходими доказателствеl{t, докулiен,rи (фото]!lа,]\)риаJlи. аllаiизIl La елиIlичt{и цеtlи_ копие ()г
заповеди, екзек).тиви и др.), които се одобрrват от l} ьзJIожи'|,ЕJIя, при условия].а
р€гламецтирани в ЗУТ и Нарсдба л!] за cl,clal}rllc lla акгоl}с l1 про.гоколl1 llo времс lla
строителството.

Неразделяа част от тозн доIовор са:
. приложение }I9 l - Тсхвическа спецификаl(ия:
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Прилоr(ение N9 2 - Цсноllо llpc/lJloжcllиc. BeJ(llo с всl!чкл llриложеllия;
Прrшоrr(ение ]\! З, Предложеllие за лзп,ьлIlеllие lla порl,чка,га, ведIIо с всички
прltлоr(ения;
Пр}rлокение N9 4 Гаранция за изпълненис на Доловора:
Приложение Jvg 5 - Завер€но Kollxe llа удос1овереllие за регистация в ЦеIlталllия
прфесионален регистър па Камарата lla строи,|,сJlи,t,с;

Приложение N9 6 _ Завсрсно копис lla Засl,ра)iовка..Професиоllilлllа отговорllост!' на
)лlастниците в строи пелството сl,глас l !о чл. l 7 l от ЗУ'l':

Този Договор е изгоп]еll и пo/Illlиcall 8 ] (lpм) слl
изпълниТЕля и два за ВъзJIожи'гfJIrl.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНЛ ВЪРБШЦ

БЕЙсим мустАФА....,
заместшЕк кмет па об

/ Йорltап llшколов

АЙх^н 
^хмЕд.,.......главеп

Иq,, t/
Y по!,ь /

- едиIl за

9


