Проекто-договор!

ДОГОВОР
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА по реда на глава осма „а” от Закона за
обществени поръчки за извършване на
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В
ГРАНИЦИТЕ НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА
БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2012/2013 ГОД.”
За обособени позиции:
Обособена позиция І – Общински път PVD2041 Зелениково-Чехларе от км
0+000 до км11+000 и уличните мрежи в населените места: Зелениково,Чехларе и

Розовец
Обособена позиция ІІ – Общински път PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до
км 17+000 и уличните мрежи в населените места: Бабек и Свежен
Обособена позиция ІІІ – Общински път PVD1230 -Отец Кирилово-ДранговоЗлатосел от км 5+300 до км 20+800 и уличните мрежи в населените места: Отец
Кирилово, Дрангово и Златосел
Обособена позиция ІV – Общински път PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до
км 15+300 и уличните мрежи в населените места: Борец и Върбен
Обособена позиция V – Общински път PVD2055 Главатар-Пъдарско-Борец от
км 10+500 до км 15+400, Общински път PVD1231 Момино село- ПъдарскоСтрелци от км 8+500 до км 16+300 и уличната мрежа в с. Пъдарско
Обособена позиция VІ – Общински път PVD1231 Стрелци-Сърнегор от км
16+300 до км 23+800 и уличните мрежи в населените места: Сърнегор и Стрелци
Обособена позиция VІІ – Общински път PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200
до км 13+900 и уличните мрежи в населените места: Чоба и Тюркмен
Обособена позиция VІІІ – Републикански пътища в границите на гр.Брезово- до
31.12.2012 .
Реп.път ІІ-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от км 60+620 до км 62+258
Реп.път ІІІ-664 Православ – Брезово от км.27+792 до км. 30+000
Реп.път ІІІ-666 Оризово –Чоба- Брезово от км.21+607 до км.22+631
Реп.път ІІІ-5604 Брезово-Стрелци-Долна Махала от км.0+000 до км.0+254
и уличната мрежа в гр.Брезово

Днес, .................2012 година в гр.Брезово, Пловдивска област, на основание
проведена процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, се
сключи настоящия договор за услуга„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР.БРЕЗОВО
И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2012/2013
ГОД.”, за обособени позиции ………………………………………………………………...
между:
І. ОБЩИНА БРЕЗОВО, адрес: гр.Брезово, обл.Пловдивска, ул.”Г.Димитров” №25,
БУЛСТАТ BG 000471123, представлявана от инж. Радньо Манолов – Кмет и Ивана Белчеваглавен счетоводител, наричана по-долу в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

ІІ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................., наричан по-долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
които се споразумяха следното:
ГЛАВА ПЪРВА
ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане

зимно поддържане (снегопочистване, опесъчаване) на общинската пътна мрежа и
улична мрежа за обособени позиции ……………..………………………….
в съответствие с приетото икономическо предложение и конкурсните книжа – неразделна
част от Договора.
Разплащането на действително извършените работи ще се извършва по цени, както
следва:
- ..................... лв./км. с ДДС за снегопочистване на участъци от общинската
пътна мрежа с включени транспортни разходи за предвижване на машините
от местодомуването до съответните участъци и връщането на машините
обратно в базата; /изписват се участъците от общинските пътища, включени
в обособените позиции, за които участникът е подал оферта и е класиран за
изпълнител/
-

..................... лв./км. с ДДС
за снегопочистване на участъци от
републиканските пътища в границите на гр.Брезово с включени
транспортни разходи за предвижване на машините от местодомуването до
съответните участъци и връщането на машините обратно в базата;
/изписват се участъците от общинските пътища, включени в обособените
позиции, за които участникът е подал оферта и е класиран за изпълнител/

-......................... лв./км. с ДДС за опесъчаване на участъците от общинската
пътна мрежа и републиканските пътища в границите на гр.Брезово с
включени транспортни разходи за предвижване на машините от
местодомуването до съответните участъци и връщането на машините обратно
в базата. /изписват се участъците от общинските пътища и/или
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републиканските пътища в границите на гр.Брезово, включени в обособените
позиции, за които участникът е подал оферта и е класиран за изпълнител/
Договорените цени на километър за обслужване на общинската пътна
мрежа и републиканските пътища в границите на гр.Брезово включват
дейностите снегопочистване и опесъчаване на цялото улично платно със средна
ширина 6/шест/ метра.
- за извършване на дейностите по снегопочистване на уличните мрежи в
селищата на Община Брезово /изписват се селищата от община Брезово
включени в обособените позиции, за които участникът е подал оферта и е
класиран за изпълнител/ , ще се извършва с подходящо оборудвана техника, както
следва:
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
…………………………………………………… - …………………………
/вид техника/
лв./час с ДДС
В цената на час за всяка от машините е включена и цената за предвижване
от мястото за местодомуване до обекта за снегопочистване и връщане на
машината обратно в базата.
Чл.2. Изпълнителят се задължава да изпълни възложената поръчка от свое име,

качествено и в срок за сметка на Възложителя.
Чл.3. Настоящият договор се сключва за периода от датата на подписването му до
30.04.2012 година.
Чл.4. В случай на възникване на непредвидими обстоятелства след изтичане на срока
по чл. 3 от настоящия договор – удължаване на зимния период, поява на обилни и трайни
снеговалежи, образуване на преспи и поледици, срокът за изпълнение на настоящия договор
се удължава до приключване на непредвидените обстоятелства и отстраняване на
последиците от тях.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на изпълнителя за извършената
работа по цени, които са предложени от кандидата в офертата, която е неразделна част от
този договор, в рамките на предвидените средства за съответната/съответните обособени
позиции./изписва се съответната стойност без ДДС, съгласно стойностите в Публичната
покана/ . Схема за разплащане - /съгласно ценовото предложение на кандидата/
(2) Основание за заплащане на извършените работи е издаване на фактура от
Изпълнителя.
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(3) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, за

които Възложителя е възложил изпълнението им и които са отразени в протокола за
действително извършени видове и количества дейности.
(4) Всички разходнооправдателни документи за извършени работи (основни и
допълнително договорени), се одобряват от представител на Възложителя.
Чл.6. Допълнително възнакнали видове работи ще се разплащат по предварително
утвърдени от Възложителя цени, съставени на база предложението на Изпълнителя.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. Възложителят има следните права:

1/ След всеки снеговалеж да възлага на Изпълнителя кога и на кои участъци да започне
изпълнението на договорените дейности.
2/ Да контролира качеството на извършващите се работи лично или чрез упълномощен
представител;
3/ Да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;
4/Да извършва проверки относно: качество, количество, стадии на изпълнение, по
всяко време и по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя;
5/Да дава допълнителни указания и определя приоритетите за поддържане на уличната
мрежа;
6/ При възникнала необходимост да възлага на Изпълнителя извършване на дейностите
по снегопочистване и опесъчаване и на други участъци и населени места в Община Брезово,
извън тези в настоящия договор.
7/ Да не заплаща извършени дейности по този договор, за които Изпълнителя не е
получил от Възложителя заявка след снеговалеж - кога и на кои участъци да започне
изпълнението на договорените дейности.
Чл.8. Възложителят се задължава:
1/ Да заплати на Изпълнителя дължимите суми, съгласно уговореното в настоящия
договор;
2/ Да оказва пълно съдействие за нормалното и бързо извършване на дейностите
предмет на настоящия договор;
3/ При получена заявка от Изпълнителя за повторно снегопочистване или
опесъчаване на конкретен участък или участъци, да извърши оглед на място и прецени
необходимостта от извършване на заявените дейности.
Чл.9. Възложителят не носи отговорност за:

1/ Смърт или злополука на каквото и да било физическо лице възникнала при пътнотранспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от действия,
бездействия или лошокачествено извършени от Изпълнителя работи за времето, през което
този договор е в сила;
2/ Загуба или нанесена вреда на каквито и да било имущество, възникнала при пътнотранспортни или други произшествия, възникнали като пряко следствие от действия,
бездействия или лошокачествено извършени от Изпълнителя работи за времето, през което
този договор е в сила.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10. Изпълнителят има право:
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1/ Да получава ежемесечно дължимото възнаграждение, след представяне и
одобряване от Възложителя на протокол за действително извършени през месеца видове и
количества работи.
2/ При доказана техническа възможност да изпълнява дейности по зимно поддържане
и на други участъци и населени места в Община Брезово, при направена заявка от
Възложителя в случаите по чл.7,ал.6 от настоящия договор
Чл.11. Изпълнителят се задължава:
1/ Да започва изпълнението на договорираните дейности качествено и в срок, след
дадена заявка за изпълнение от Възложителя след снеговалеж, като координира
цялостния процес на работа и в съответствие с:
 Условията и изскванията на конкурсните книжа
 Указанията и препоръките на Възложителя.
2/ Да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за изпълнение на
договора материали, инвентар и механизация;
3/ Да осигури съхраняването и поддържането в изправност на материалните ценности;
4/ Да използва стандартни материали, отговарящи на изискванията на БДС и
подходящи за качествено изпълнение на предмета на поръчката;
5/ Да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение предмета на договора и
тогава, когато ги е предоставил за изпълнението на други лица. Той възстановява за своя
сметка всички щети причинени от ангажираните от него работници, специалисти и трети
лица;
6/Да предостави на представители на Възложителя възможност да извърши контрол
по изпълнението на работите на обекта;
7/ Своевременно да информира Възложителя за всички пречки, възникнали при и/или
по повод изпълнението на договора, както и да представя текуща информация изисквана от
Възложителя;
8/ Да уведоми писмено Възложителя за готовността да се съставят съответните актове
и протоколи за извършените дейности;
9/ Да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на
договорните цени, всички допуснати слабости по изпълнените от него дейности,
констатирани от Възложителя.
10/
Да
предпазва
от
повреди
всички
съществуващи
комуникации
(електроенергетически мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички
благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради
(обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др.,
разположени в границите на посочените улици и в близост до тях. Ако някои от тях бъдат
повредени при изпълнение на работите по Договора, то Изпълнителят е длъжен със собствени
сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат
да изпълняват функциите си;
11/ При необходимост от повторно снегопочистване или опесъчаване,
Изпълнителя е длъжен да поиска оглед и разрешение от Възложителя за дейностите в
съответния участък или участъци..
Чл.12. Изпълнителят извършва всички необходими действия, насочени към
изпълнение предмета на договора с грижата на добър стопанин и в защита интересите на
Възложителя.
ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКА
Чл.13. Настоящият договор може да бъде прекратен:

(1) с изтичане срока на договора;
(2) по взаимно съгласие чрез подписване на двустранно споразумение, с което
страните заявяват, че нямат претенции по изпълнението му, като в този случай
страните не си дължат неустойки;
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(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(4) в останалите предвидени от настоящия договор и от закона случаи.
Чл.14. Възложителя може да прекрати едностранно Договора чрез писмено
уведомление до Изпълнителя от датата на изпращането му при следните условия:
1/ Ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, Възложителя не е
в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Изпълнителят има право на
съответната част от уговореното възнаграждение – съгласно приемането на съответна част от
извършените работи;
2/ В случай на лошо или частично изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения
в Договора. Тези вреди се установяват с протокол съставен от Възложителя и представител на
сектор “Пътна полиция – КАТ” при РПУ към Община Раковски. В такъв случай
Възложителят има право на неустойка в размер на 35% от договорената цена;
3/ При системно забавяне изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения в
Договора. В този случай Възложителят заплаща единствено дължимите към момента на
прекратяване на договора суми.
Чл.15. Всички щети понесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и
пропуски, както и в резултат на некачествено изпълнени работи и неспазване на срокове са за
сметка на Изпълнителя.
Чл. 16. За неизпълнение на задълженията по този договор неизправната страна дължи
на изправната страна неустойка в размер на 2 (два) процента от стойността на договорената
сума.
Чл. 17. За забава на изпълнението по този договор неизправната страна заплаща на
изправната страна неустойка в размер на 1 (един) процент от дължимата сума, съответно от
неизпълнената в срок работа.
ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му.
§2. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по
изключение в изрично предвидени в закона случаи.
§3. За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
българското гражданско законодателство. Споровете относно тълкуването и изпълнението на
договора се решават по пътя на преговорите и взаимно разбирателство. При непостигане на
съгласие, споровете между страните по този договор се решават по реда на ГПК.
§4. Неразделна част от този Договор е икономическото предложение, с което
кандидатът е спечелил процедурата за възлагане на услугата.
§5. Данни за страните:
 за Възложителя: Гр.Брезово, ул.”Г.Димитров” 25, лице за контакт:
.......................................................................................................................
 за Изпълнителя: .......................................................................................
Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра - по два за страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ОБЩИНА БРЕЗОВО
КМЕТ: ………...........................
/инж.РАДНЬО МАНОЛОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………………
/ИВАНА БЕЛЧЕВА/
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(.............................………………)

