Образец №4

ДОГОВОР
№ ......................../..................2020 год.
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ АСФАЛТ, БЕТОН И ТРОТОАРНИ
ПЛОЧИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВРАЦА СЛЕД АВАРИЙНИ И ПЛАНОВИ
РЕМОНТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С БАГЕР И ХИДРОЧУК НА СТОЙНОСТ
ДО 100 ХИЛ.ЛЕВА
I.СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА” ЕАД гр. Враца,
ЕИК по ЗДДС BG 106 006 256, ЕИК 106 006 256
Адрес: 3000 гр.Враца, ул.”М. Горки” №9
Тел./факс 092/668318
e-mail: toplo_vr@m-real.net
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Враца
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG10 UNCR 7000 1521 7655 72
представлявано от инж.РАДОСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ – Изп. Директор,
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„………………………………“ ,
ЕИК по ЗДДС: BG ………….., ЕИК: …………………
Адрес: …………………………….
Тел./факс …………………………
e-mail: ……………………………
БАНКА: …………………………
BIC: ……………..
IBAN: ………………………………,
представлявано от …………………………………….
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни:
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ АСФАЛТ, БЕТОН И ТРОТОАРНИ
ПЛОЧИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВРАЦА СЛЕД АВАРИЙНИ И ПЛАНОВИ
РЕМОНТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С БАГЕР И ХИДРОЧУК НА СТОЙНОСТ
ДО 100 ХИЛ. ЛЕВА
2.Видовете строително-монтажни работи (СМР) са определени в приетата оферта, която е
неразделна част от договора.
3.Договореното изпълнение включва всички възможни видове дейности, необходими за
окончателно възстановяване на покритията.
III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4. Да предаде подобектите за възстановяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранен протокол и
да изиска график за завършването им
5.Да осигури непрекъснат текущ контрол върху изпълнението на задълженията по договора,
без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му осигури всички условия, необходими
за изпълнение на договорните му задължения
7.Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправка на некачествено извършени СМР
Б. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8.Да изпълнява възложените му с настоящия договор СМР работи качествено и в рамките
на 25 календарни дни. Започване работа по изпълнение на необходимите СМР да стане след
възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за не по-малко от 30 кв.м.
9.Да издаде подобекта изцяло в завършен вид, като отстрани за своя сметка от мястото на
обекта всички използвани машини, съоръжения и отпадъци.
10.Да спазва изискванията относно охрана на труда, техника на безопасност,
противопожарна охрана и опазване на околната среда. Персоналът да бъде обучен по
Наредба № 2/22 март 2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на СМР. При настъпване на трудова злополука или
технологична авария на обекта, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
IV.СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ
11.Стойността на договора е до 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС. Възложителят не е
длъжен да възложи СМР за цялата сума за срока на договора.
12.Разплащането на изпълнените СМР се извършва ежемесечно въз основа на Протокол
обр.19 и данъчна фактура. Изпълнените СМР се остойностяват по единични цени въз основа
на приетата оферта (приложение към договора).
13.Срокът на договора е 12 (дванадесет) месеца и започва да тече след подписването му.
V.ГАРАНЦИННИ СРОКОВЕ
14.Гаранционните срокове на извършените СМР се определят на 12 месеца (дванадесет
месеца) и започват да текат от датата на подписване на двустранен протокол за
завършването им. Срокът за отстраняване на дефектите е 10 дни от уведомяването.
VI.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
15.За забавено изпълнение на задълженията по договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на договорената стойност на
подобекта, изчислена по предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оферта (приложение към договора), но не повече от 10% от общата стойност на договора.
15.(1) При некачествено извършване на възложените му с настоящия договор СМР работи,
както и в случаите когато вложените материали не са с нужното качество, освен
задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер
на 10% от стойността на ремонтните работи, остойностени по единичните цени в офертата.
16.Неустойка в размер 10% от стойността на забавеното плащане се дължи и от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено плащане
VII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
17. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
а/ при некачествено изпълнени и непоправени СМР, доказано с двустранен протокол
б/при просрочване изпълнението на СМР на подобект от посочения в графика срок с
повече от 10 (десет) работни дни

в/ при просрочване на заплащането на изпълнението на СМР удостоверени Протокол
обр.19 и данъчна фактура с повече от 10 (десет) работни дни
г/по взаимно съгласие на страните по него
д/от всяка от страните с едномесечно предизвестие
18.При едностранно прекратяване на договора неизправната страна дължи на изправната
всички направени до момента на прекъсването разходи. Същите се доказват с документи като
разходите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежа на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
19.Форсмажор
Неизпълнението или пропуск, на която и да е от страните по настоящия договор, няма да
поражда санкции и да се счита за нарушение на клаузите на договора, ако това е
предизвикано от причина извън контрола на страната, която декларира форсмажор
(съгласно дефиницията на Българската стопанска камара)
20. Приложимо право
а/ Този договор се регулира от Българското законодателство и всички въпроси
възникнали вследствие изпълнението му и незасегнати тук, се решават съгласно това
законодателство.
б/ Споровете по изпълнение на този договор се уреждат по пътя на преговорите, а при не
постигане на споразумение между страните – в съда.
21.Неразделна част от договора е оферта изх.№…………..2020г.
Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

