ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ...................................
Днес ................ г. в гр.Созопол между
ОБЩИНА СОЗОПОЛ, с адрес: пл.Хан Крум № 2, с ЕИК 000057236, представлявана от
Тихомир Янакиев - Кмет и Николай Господинов-гл.счетоводител, наричана по долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и от друга
…………..................................................с адрес: ………………., с ЕИК: ……………,
представлявано от …………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл.112 от Закона за обществени поръчки, проведена процедура-публично
състезание и Решение №………………... на Кмета на община Созопол за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на
общински и местни пътища за период от 1 година ", се сключи настоящия договор за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши дейности по зимно
поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община
Созопол, описана в приложения към документацията списък на пътищата, съгласно
техническото и ценовото предложение от офертата си и изискванията на Възложителя,
посочени в документацията и Оперативният план за зимния период, който изпълнителя
представя на възложителя към момента на подписване на договора.
II. CPOK НА ДОГОВОРА
Чл.2. /l/ Договорът е със срок от 1 година на действие от датата на сключването му и
обхваща зимния период 2020-2021г.
Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл.3./l/ Цената на зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване, предмет
на настоящия договор е до 111 665 лева (сто и единадесет хиляди шестстотин шестдесет и
пет) без включен ДДС, като финансирането се осъществява със средства отпуснати от РБ,
средства от Министерство на финансите като трансфер за зимно поддържане и
снегопочистване, и при следните единични цени:
Единични цени за материали
I
Инертни материали и химически вещества за обработка на Ед.
пътните платна вкл. доставка, складиране и натоварване
мярка
1
Осолен пясък
тон
2

Луга

тон

3

Пясък

тон

4

Сол техническа

тон

цена без
ДДС

2.Единични цени за видове механизация и транспорт :
II

Механизация и транспорт, използвани при извършване на Ед.

цена без

дейността и обхода на района

ДДС

мярка

9

МПС двуосен с маса до 18 тона, оборудван с гребло и км
материалоразпръсквач или цистерна
МПС триосен с маса до 26 тона, оборудван с гребло и км
материалоразпръсквач или цистерна
МПС четириосен с маса до 32 тона, оборудван с гребло и км
материалоразпръсквач или цистерна
Автомобил влекач
км

10

Верижна машина с гребло /булдозер/

мсм

11

Трактор със снегоринни уредби

мсм

12
13

Лек автомобил с повишена проходимост /за обход и оказване на км
помощ на ЦСМП/
Комбиниран колесен багер товарач /с кофа и гребло/
мсм

14

Челен товарач

мсм

15

Роторен снегорин

мсм

16

Товарене и извозване на сняг

м3/км

17

Автомобил за ръчно разпръскване на материали (вкл. разходи за 2 км
работника)

5
6
7

3. Цени за дежурства
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III
1

Цени за дежурства във връзка с поддържане на пътна мрежа на мярка
цена без
Община Созопол
ДДС
Почасово дежурство в извънработно време или празничен ден, в лв./час за
зависимост от метеорологичните условия, в състав (максимален) 1 1 човек
диспечер, 4 шофьори и 1 работник лугово стопанство, включително
всички допълнителни начисления и разходи и печалба

Единични показатели за ценообразуване на непредвидени, допълнителни и други
видове работи, свързани с дейността:
- часова ставка
.................лв
- допълнителни разходи за труд
.................%
- допълнителни разходи за механизация
................ %
- доставно - складови разходи
................ %
- печалба
................ %
/2/ Заплащането на действително извършените видове и количества работи, ще се
извършва, в случай, че през съответния месец е имало нужда и са извършвани дейности по
предмета на договора, след представяне на количествени сметки и протоколи за
извършените видове и количества работи с посочване на участъците и количеството на
използваните материали , проверка от служители на общинската администрация на място
и представяне на фактура.
/3/ Плащането се извършва не повече от два пъти месечно.
/4/ Заплащането ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от получаването на
документите по ал.2, по банков път по банкова сметка, посочена от Изпълнителя:
IBAN:……………………….
BIC:…………………………
Банка:……………………….
Клон:……………………….
Чл.4. При нормален снеговалеж- височина на снежната покривка до 25 см., заплащането
на извършеното снегопочистване се извършва на километър обработен пътен участък. При
затруднено снегопочистване в следствие на обилен снеговалеж- височина на снежната
покривка над 25 см., заплащането се извършва съобразно предложените от изпълнителя
цени за машиносмяна в лева на час.
ІV. ГАРАНЦИИ
Чл.5. /1/ Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер
на 3(три) процента от прогнозната му стойност без ДДС, а именно: ………….лева, преди
неговото сключване, под формата на парична, банкова гаранция или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
/2/ Паричната гаранция се внася по сметка на община Созопол
/3/Срокът на банковата гаранция/застраховка започва да тече от подписването на договора
и е в сила до 30 дни след срока на изтичане на договора. Гаранцията трябва да бъде
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безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант
да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от Възложителя, в случай че
Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с
определеното в него.
/4/ Гаранцията за изпълнение на договора остава в полза на Възложителя при прекратяване
на същия от негова страна, поради неизпълнение на договорените задължения от страна на
Изпълнителя. При некачествено или непълно изпълнение на задълженията по договора, за
което се съставя протокол от общински служители, част или цялата гаранция, съобразно
вида и характера на неизпълнението, може да се усвои от възложителя дори да не се е
стигнало до прекратяване на договора.
/5/ Извън случаите по ал.4 гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до
30 (тридесет) календарни дни от неговото прекратяване.
V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.6. /1/ Възложителят има право на контрол по всяко време върху качеството и срочното
изпълнение на задачите по зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на
общинската пътна мрежа чрез проверки на място и изискване на документи от
Изпълнителя. Той може да дава задължителни указания по изпълнението в резултат на
тези проверки или преди започване на изпълнението, а при необходимост може да
определя приоритетите на едно или друго направление.
/2/ При осъществяване на фактическо изпълнение на заложените в договора дейности,
Възложителят или определени от него лица могат да контролират ежедневно спазването на
ценообразуващите параметри, извършваните дейности и количествата и качествата на
използваните смеси.
Чл.7. Възложителят има право да дава указания и с оглед подобряване на ефективността и
икономичността на работата.
Чл.8. При силен снеговалеж или поледица, с цел осигуряване на по-бързо и качествено
изпълнение на задачите, Възложителят може чрез органите на Пътна полиция временно да
ограничи движението на МПС в определен участък до окончателно овладяване на
пътнотранспортната обстановка.
Чл.9. Възложителят се задължава да заплаща извършените работи, съгласно условията на
договора.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.10. Изпълнителят е длъжен да започва работа в срок до 30 (тридесет) минути от
създаването на трудности за движението вследствие на снеговалежи или заледявания.
Когато затрудненията в пътно-транспортната обстановка от описания характер са
възникнали през нощта, почистването трябва да се извърши до 6:00 часа, така че да се
осигури възможност за придвижване на работещите, които пътуват по маршрутите на
общинската пътна мрежа.
8130, гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2, тел.: 0550/25 701, факс: 0550/22 438
www.sozopol.bg, e-mail: obshtina@sozopol.bg

4

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да поддържат
пътищата и техническата изправност на машините.
Чл.12. Изпълнителят се задължава да осигури компетентно техническо ръководство на
дейността по зимното поддържане.
Чл.13. Изпълнителят се задължава по всяко време при проверка да осигури достъп на
възложителя или негови служители до работната техника и наличните материали.
Чл.14. /1/ Изпълнителят се задължава да представя подробни количествени сметки, в които
се отбелязва маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със
съответната механизация, датата и обема на извършената работа. Приемането на
извършените видове и количества работи става с протокол, подписан от Възложителя или
негов представител.
/2/ Материалите/сместа/ за опесъчаване, които ползва Изпълнителят, трябва да отговарят
на изискваниятаза качество по БДС, БДС EN или еквивалент.Преди да започне за първи
път дейността по опесъчаване Изпълнителят представя на Възложителя декларации за
съответствие на ползваните материали. Такива декларации за съответствие Изпълнителят е
длъжен да представи и при всяка нова доставка на материалите, когато ползва
материали/смес/ за опесъчаване, за които преди това не са представени декларации за
съответствие.
Чл.15. Изпълнителят се задължава да извърши подготвителни работи съгласно
Техническата спецификация, след допълнително възлагане от страна на Възложителя.
Чл.16. При изпълнение предмета на договора Изпълнителят се задължава да спазва всички
законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи тази дейност и нормите за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на заетите в дейността.
Чл.17. При изпълнение предмета на договора, изпълнителят чрез заетите в изпълнението
на дейността се задължава да пази живота на хора и животни, здравето имуществените и
неимуществени права на трети лица.Ако Изпълнителят и/или негови служители и
работници при действието на този договор нанесат вреди на себе си и/или трети лица,
отговорността за това е изцяло в тежест на Изпълнителя.
Чл. 18. Изпълнителят се задължава в едноседмичен срок от сключване на договора да
представи на Възложителя доказателства за налична собствена, наета или ползвана на
друго правно основание техника и материално-техническа база за паркиране и поддържане
на снегопочистващата техника на територията на община Созопол, която има право да
ползва най-малко до края на срока на настоящия договор.
Чл. 19. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в
офертата си ползването на подизпълнители. В срок до 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.
66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя
информация за плащанията по договорите за подизпълнение. При заявени подизпълнители
в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал
такива, като за своя.
Чл.20.(1) След приключване на зимния сезон и отпадане на необходимостта от
снегопочистване, Изпълнителят се задължава изцяло за своя сметка да почисти пътните
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настилки в община Созопол от разпръснатите през сезона инертни материали за
опесъчаване. Срокът за извършване на това задължение на изпълнителя е не по-късно от
25ти май в текуща година. Възложителят има право законно да задържи връщането на
гаранцията за изпълнение, в случай, че срокът за връщането й е настъпил, докато
изпълнителят не изпълни това свое задължение. Ако последният не изпълни задължението
си в разумен срок, Възложителят има право да възложи изпълнението на същото на друго
лице, като възнаграждението за услугата се удържа от гаранцията за изпълнение, а ако
същата е усвоена преди това, платената от Възложителя сума за услугата се възстановява
от Изпълнителя.
VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21. Договорът може да бъде прекратен/развален:
1. С изтичане на срока му.
2. По взаимно писмено изразено съгласие на страните.
3. Предсрочно с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от Възложителя, в случай, че
Изпълнителят системно не изпълнява задълженията си.
4. Когато възложителят, в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да
изпълни своите задължения.
5. При наличие на предвидените в чл. 118, ал. 1 от ЗОП хипотези.
VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.22./1/ В случай, че договорът бъде прекратен при условията на чл.20, т.1 и т.2, страните
не си дължат неустойки.
/2/ В случай, че договорът бъде прекратен/развален при условията на чл.20, т. 3,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от прогнозната стойност на обществената
поръчка, както и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, при наличие на
такива.
/3/ При всяко отделно неизпълнение или забавено изпълнение, от страна на Изпълнителя,
на което и да било от задълженията, вменени му по този договор, без да се
прекрати/развали договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на
0,25% от прогнозната стойност на обществената поръчка.
/4/ Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 3 % от стойността на
прогнозната стойност на обществената поръчка, при неизпълнение на задължението му по
чл. 17 от този договор.
/5/ При прекратяване/разваляне на договора поради неизпълнение от страна на
Изпълнителя, гаранцията за изпълнение остава в полза на Възложителя, който я усвоява.
/6/ За установяване и доказване на неизпълнение на задължение по договора от страна на
Изпълнителя се съставя протокол от упълномощен/и служител/и на общинската
администрация.
/7/ Неустойките могат да се прихващат от Възложителя от дължимите от него плащания
към Изпълнителя и/или от гаранцията за изпълнение на договора.
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VIIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. 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 нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от
Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“,гр. София, съобразно с неговия
Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
Чл.24. 3а неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
гражданско и търговско законодателство в република България.
Чл.25. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116
от ЗОП.
Чл.26. Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………

8130, гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2, тел.: 0550/25 701, факс: 0550/22 438
www.sozopol.bg, e-mail: obshtina@sozopol.bg
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