Рег.№ПЕС/13623102019

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за СМР
Днес,
между:

23.10.2019 г., в гр. Царево, Област с административен център град Бургас,

1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ
000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на общината и с главен
счетоводител - Златка Димитрова, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна
и
2. „АНТИК 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
„Христо Ботев“ №93, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с ЕИК 102897471, представлявано от Петър
Илиев в качеството му на управител, наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,
от друга страна
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП и Протокол на комисията за разглеждане и
оценка на офертите на участниците, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище
кв."Василико", гр. Царево“ по Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр.
Царево" по реда на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), се сключи
този договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да извърши ремонтни дейности по съществуващо мини футболно
игрище, включващи подмяна на спортна тревна настилка, ремонт на оградна
конструкция, подмяна на оградна мрежа и доставка на нови осветителни тела,
находящо се в ПИ с идентификатор 48619.505.602 по КК на гр.Царево и при условията

на този договор, съгласно спецификацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото
предложение, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІI. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ.
КАЧЕСТВО.
Чл. 2. (1) Срок за изпълнение 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на
подписване на договора до изпълнението на доставката и монтажа.
(2) Извършените строително – монтажни работи се удостоверяват с подписването на
протокол за действително извършени СМР, подписан от упълномощени представители
на двете страни.
Чл. 3. (1) Мястото на СМР по смисъла на договора е: гр. Царево, кв. Василико, ПИ с
идентификатор 48619.505.602 по КК на гр. Царево.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качеството на
извършените СМР, съгласно техническите изисквания, със съответните сертификати за
материалите, издадени от производителя/ите.
III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) За изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор,
съобразно чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща
цена в размер на 79 165,61 (седемдесет и девет хиляди, сто шестдесет и пет лева и
шестдесет и една стотинки) лева без ДДС и 94 998,73 (деветдесет и четири хиляди
деветстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки) лева с ДДС (наричана
по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
на обекта, включително транспорт, застраховки, мита, данъци, такси и монтаж, [и за
неговите подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна.
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва:
Авансово плащане в размер на 50 (петдесет процента) % от стойността на договора.
Плащането се извършва в 30 – дневен срок след представяне на фактура от
изпълнителя.
Окончателно плащане се извършва в 30 – дневен срок след подписване на приемопредавателен протокол за действително извършени дейности и представяне на фактура
от изпълнителя.“
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при непълно и/или некачествено
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняването на всички недостатъци,

установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ПИБ
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG71FINV915010BGN087XF
Титуляр на сметка : „АНТИК 2004“ ООД
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно 2 374.97 (две хиляди, триста седемдесет и четири лева и
деветдесет и седем стотинки), под формата на застраховка, полица №BG 0501
000000808, издадена от ЗАДД ДаллБогг: Живот и здраве АД, на 01.10.2019 г..
„Гаранцията за изпълнение“ служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка ДСК, клон Царево,
IBAN: BG65STSA93003391581610,
BIC: STSABGSF
Чл. 10 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да бъде безусловна и
неотменяема банкова гаранция във форма, да съдържа задължение на банката - гарант
да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор да бъде със срок на валидност
за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на
Договора като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се
удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
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.
Чл. 11. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва
да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора
плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) 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.
Чл. 12. (1) 100 (сто) процента от гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 –
дневен срок, след изтичане на последния гаранционен срок.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал.1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния
случай на неизпълнение.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строително-монтажни работи, не отговарят на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 15. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.17. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.
да предостави всички необходими документи на изпълнителя за извършването
на СМР;
2.
да определи лице/лица, които да подписват всички актове, протоколи и други
документи, свързани с изпълнението на дейностите по договора;
3.
да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4.

да осигури достъп до обекта на представителите на изпълнителя.

5.
да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникването на непредвидени
обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената
работа, в 7-дневен срок от датата на узнаване;
6.
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.
да изисква извършването на дейностите в уговорените срокове, количество и
качество;
2.
да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч.
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора,
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора,
но без с това да пречи на изпълнението;
3.
да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този
Договор, без с това да пречи на оперативната му дейност;
4.
да прекрати едностранно договора при виновно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.
да откаже приемането на дейностите и подпише протокола по чл. 2, ал. 2, ако тя
не съответства по вид, технически параметри, количество и качество на договореното,
по реда и при условията на този Договор, както и да откаже заплащане на част или
цялата стойност, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно
договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да отстранява за своя сметка всички появили се дефекти в периода на
гаранционния срок на доставените и монтираните метални елементи;
2.
да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и
качество, в съответствие с Договора;

3.
да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на
този договор, поради непреодолима сила.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска необходимото съдействие от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
изпълнение на работата си;
2. да получи уговореното възнаграждение в срок, по реда и условията на Раздел III от
настоящия договор, след приемане на договорените услуги от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. да иска от Възложителя приемането на извършената работа, когато същата е
реализирана качествено и в срок.
VI. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката е в пълно съответствие с
изискванията по договора.
(2) Гаранционен срок на строително - монтажните работи 2 (две) години от подписване
на протокол за приемане на дейностите.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури и гарантира надеждна гаранционна поддръжка
на място, съобразно гаранционния срок по ал. 2
(4) При констатиране на явни и скрити недостатъци от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той
следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това писмено в срок до 7 работни дни от
подписването на протокола.
(5) Задълженията по предходната алинея се изпълняват в срок до 7 работни дни,
считано от подписването на протокол за действително извършени СМР.
Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,05% от стойността на договора,
но не повече от 20% (словом Двадесет процента) от Стойността на Договора.
Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на
отделните дейности или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и
качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 22. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (словом: Двадесет процента) от
Стойността на Договора.
Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по
повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и
други неправомерно получени средства, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното
възстановяване
(3). Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право
VII.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 24. (1) Изпълнението на договора се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица.

упълномощените от

(2)
За удостоверяване на приемането на СМР, предмет на договора, се подписва
протокол за действително извършени СМР, подписан от упълномощени представители
на двете страни.
(3) Лицата по ал.1 могат да откажат да приемат, респективно да откажат да подпишат
протокола по ал. 2, когато е налице частично, неточно или лошо изпълнение на
задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора ;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7
(словом: седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните.
Чл. 27. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната
Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение при изпълнение на
задълженията си по настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 29. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят протокол за действително
извършените към момента на прекратяване дейности и размера на евентуално
дължимите плащания;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови извършването на строително- монтажни работи, с изключение на
такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета
на Договора.
Чл. 30. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред
строително- монтажни работи.

IX.Общи разпоредби
Разрешаване на спорове
Чл. 31. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 32. Този Договор е изготвен и подписан в 4 еднообразни екземпляра – три за
Възложителя и един за Изпълнителя.
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