ДОГОВОР
Днес , .08.11.2017 г. в гр. Вълчедръм се сключи настоящият договор между
Община Вълчедръм , с адрес на управление ул. "България" № 18-20, БУЛСТАТ
000320648 представлявана от ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН -кмет . и РАДОСТИНА
ЗАХАРИЕВА - Гл. счетоводител от една страна и
ЕТ „Катерина-Георги Евденов"- Вълчедръм.с ЕИК821123850 със седалище и адрес
на управление гр. Вълчедръм, ул."Отец Паисий" № 62, представлявано от Георги
Евденов, ЕГН 7101073266 в качеството си на управител и
- гл.
счетоводител , от друга страна за следното :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА :
1.Зимно поддържане на общинска и републиканска пътна мрежа , намираща се
на територията на Община Вълчедръм, през зимния сезон 2017 / 2018г.
II ЦЕНА НА ДОГОВОРА
1. Максималната стойност на договора е 62 400,00 лв с ДДС и е във зависимост от
климатичните условия през периода на действие на договора.
2 Стойностите на отделните видове дейности от ценовото предложение на участника
са окончателни и не подлежат на корекция с инфлационни и други коефициенти.

П.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.Да извършва зимното поддържане и снегопочистване на общинските и
републикански пътища , предмет на настоящият договор, съгласно Инструкцията по
зимното поддържане на ИАП- София по следните маршрути :
Общинска пътна мрежа
- Път № IV 81818 -1II-818-Разград-Златия-Ш-818 - дължина 6,6 км;
- Път№ IV 13312 -Ш-1 ЗЗ-Мокреш-Ботево-Ш-818-дължина 7,3 км;
- Път № IV 13302 - Бъзовец - Ш -133 - дължина 8,2 км;
- Път № IV 81813 - отклонение Игнатово - дължина 1,7 км.
Участъците от Републиканска пътна мрежа в чертите на гр. Вълчедръм както
следва:
- РП III-133" Гр. ОПУ-Враца-Вълчедръм-Мокреш-Лом - дължина 2.499 км;
- РП III-818 "Долно Церовене-Вълчедръм-Долни Цибър"- дължина 4,051 км;
Обща дължина: 6.55 км.
2.Средствата за зимното поддържане и снегопочистване се изразходват
за дейностите и по цени
, предвидени в количествено-стойностната сметка
съгласно"Технически правила за поддържане и ремонт на пътища " /ГУП-1989 г./
2.1. Авансово плащане до 30% от стойността на договора.
3.Да представи калкулация за дейностите по зимното поддържане на база " километър път " с включени в тях материалите , необходими заизвършването на този
вид дейности.
4.Да съставя Протоколи за установяване на извършените работи по зимното
поддържане и снегопочистване , придружени от подробни количествени сметки , в

които са отбелязани маршрута , съответната механизация, датата и обема на
извършената работа.Първичните документи за извършените дейности се подписват и
подпечатват от кмета на съответното населено място
Копия на приложените документи се заверяват с " Вярно с оригинала" ,подпис и
печат.
5.Дейностите по т.5.2.т. В от указанията за участие .на възложителя: "Допълнителни
дейности
В. Доставка на инертни материали за опесъчаване на опасни участъци;
да се извършват по искане на упълномощеното от кмета на общината лице
6.. Изпълнителят е задължен да извърши договорената услуга като организира и
координира цялостния процес на работата.
7 .При подписването на договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за имената на
длъжностните лица и телефони , които ще носят отговорност за изпълнение на договора.
8..Изпълнителят е длъжен:
8.1. Да оказва съдействие при извършването на текущ контрол и проверки на място по
изпълнението на работата от страна на определени от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я длъжностни
лица, които ще подписват от негово име протоколите и други документи за извършените
работи, без с това да се затруднява неговата дейност.
8.2.Да извърши всички работи по отстраняването на допуснатите пропуски, грешки,
недостатъци и други констатирани при проверки от страна на Възложителя.
8.3. Да започне изпълнение на задълженията си по договора след подаване на съобщение
от страна на упълномощено от Възложителя лице и/или при натрупване на снежна
покривка от 8 см или заледяване на пътната настилка по всички населени места на
територията на Община Вълчедръм
8.4. Да осигури телефонна връзка за предаване и приемане на информация по всяко
време на денонощието на тел
8.5.Да осигури мобилна телефонна връзка с всеки машинист по време на работата.
8.6. Да изпълни всички указания и предписания, дадени от Възложителя произтичащи от
предмета на настоящия договор.
9.1. Необходимата за изпълнение на договора механизация се осигурява изцяло от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която следва да отговаря на изискванията съгласно Техническата
спецификация.
9.2. Материално-техническата база за престой и гариране на техническото
оборудване,необходимо за извършване на дейностите и работите по изпълнение на
предмета на договора се намира на адрес:
10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за техническото състояние на
механизацията, която ще бъде използване за изпълнение на предмета на договора и
своевременното извършване на техническите прегледи за текущата година на
съответното оборудване.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица - подизпълнители, като за
свои собствени.
III. ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я
1..Възложителят се задължава да осигури средства за финансирането на услугата.
2. Възложителят има право:
2.1.Да извършва текущ контрол и проверки на място по изпълнението на
договора.Контролът и проверките на място ще се осъществява от определени от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите и
други документи за извършените констатации, без с това да затрудняват дейността на
ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯ, да откаже приемане на одобрение на документи по чл. 14 от
договора, които не отговарят на изискванията на Техническата спецификация,
нормативната уредба или са непълни и неточни.
2.2.Възложителят има право да дава указания и предписания на Изпълнителя по всяко
време относно изпълнение на услугата.
2.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури телефонна връзка за предаване и
приемане на информация по всяко време на денонощието
2.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да започне изпълнение на задълженията си по
договора след подаване на съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице
и/или при натрупана снежна покривка с дебелина не повече от 8 см. в рамките на
посоченото в настоящия договор време за реагиране.
2.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури мобилна телефонна връзка с всеки
машинист по време на работа
2.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от дейностите по договора или работата
му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането на цялото
възнаграждение или на част от него, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения по договора.
3 . В случай на предходния член, когато отклоненията или недостатъците на работата са
съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:
3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи
работата си.
3.2. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното, съгласно раздел "Неустойки и обезщетения"
4..ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми както следва:
4.1. За общинската пътна мрежа в 15 / петнадесет / дневен срок от оформянето на
разходооправдателните документи, по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.IBAN
BG19UBBBS80021047858130 BIC UBBSBGSF ..банка-ОББ
4.2 За републиканската пътна мрежа в 10 /десет / дневен срок от осигуряване на
средствата от Агенция "Пътна инфраструктура" по сметка на изпълнителя от т. 4.1.
4.3.Отчитането на извършените през месеца разходи да се извършва не покъсно от 5-то число на следващия месец с Протоколи обр. 19 ,подписани двустранно.

I V . НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на стойността на обществената поръчка, посочена в т.1, раздел II на
договора.
(2) При забава в сроковете, указани като "време за реакция" при възникване на
усложнена пътна обстановка, както и при забавено или частично изпълнение на
дейности и видове работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 500 лева за
всеки просрочен час на ден.
(3) При виновно некачествено извършване на дейности по договора, освен
задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 10% от обема на несвършената или лошо свършена работа, установен с
констатитивен протокол, съставен от длъжностни лица на Възложителя.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се прекратява:

1.1 .при изтичане на срока на договора;
1.2.. по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма;
1.З.. едностранно, със седемдневно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
при
системно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Системно неизпънение
имаме когато са констатирани повече от три събития по точка V.2 или две събития по
точка V.3 от настоящият договор.
2.. никоя от страните не може да прехвърли на други лица правата си по този
договор.

VII. О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я
1.Зимното поддържане и снегопочистване се заплаща по фактически разходи
извършени от механизацията и вложените материали за опесъчаване, доказани с
оправдателни документи подписани от упълномощени представители на съответните
кметства.
2.Действието на Договора е в сила до окончателното приключване на дейностите,
предмет на настоящият договор.
3.Споровете, възникнали в изпълнение на Договора се решават с преки преговори
между страните, а при непостигане на съгласие, имуществените спорове се
решават по съдебен ред.
4.
При промяна на минималната работна заплата и минималните
осигурителни прагове страните договарят нови цени съобразно промените в
нормативната уредба.

ДОГОВАРЯ
.ИЗПЪЛНИ
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