Д О Г О В О Р № 07
„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на територията на община
Белоградчик за бюджетната 2018 година”
Днес 26.01.2018 г. в гр. Белоградчик между:
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, гр. Белоградчик, област Видин,ул. “Княз Борис І” № 6,
представлявана от Борис Стефанов Николов – Кмет и Марияна Маринова Маринова –
Гл. Счетоводовител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
“Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД с адрес гр. Белоградчик, ул. «Княз Борис
I» № 47, ЕИК 105515959 представлявано от Емил Младенов Кирилов - Управител
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 42./18.01.2018
г. на кмета на Община Белоградчик за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на територията
на община Белоградчик за бюджетната 2018 година”
се сключи този договор за следното:
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение и при условията на този Договор дейности по зимно поддържане и
снегопочистване на територията на община Белоградчик”, както следва:
(1)Дейност № 1 „Зимно поддържане и снегопочистване на местни общински пътища на
територията на община Белоградчик”. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейности
по зимно поддържане и снегопочистване на местни общински пътища на територията на
Община Белоградчик, съгласно Решение № 236 от 13 април 2007 година на МС за
утвърждаване на списък на общинските пътища.
(2)Дейност № 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и
основни улици в селата на територията на Община Белоградчик”. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да спазва следната схема при изпълнение на дейностите по зимно поддържане
и снегопочистване на улиците:
- приоритетно - ул. „Княз Борис І”, бул. „Съединение”, ул. „Трети март”, ул. „Васил
Левски”, ул. „Алеко Константинов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Цар Асен І”;
- Дейността по снегопочистване на всички останали улици в града се извършва при
натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см., съгласно „Технически правила и
изисквания за поддържане на пътища” изготвени от Агенция „Пътна инфраструктура”
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- Дейността по опесъчаване се извършва на улици ул. „Княз Борис І”, бул. „Съединение”, ул.
„Трети март”, ул. „Васил Левски”, ул. „Алеко Константинов”, а по улици ул. „Христо
Смирненски”, ул. „Цар Асен І” само зареждане на камари с пясък.
- Дейността по снегопочистване на основни улици в селата на територията на Община
Белоградчик се извършва по улици определени от кметския наместник на съответното село
при натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см.
(3)Дейност № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван
Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик
– Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)” не повече от 881,67 (осемстотин осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки)
лева без ДДС и/или 1058,00 (хиляда петдесет и осем лева), съгласно споразумителен
протокол между Община Белоградчик и Агенция „Пътна инфраструктура”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва ниво на зимно поддържане – Г, съгласно
Технически правила и изисквания за поддържане на пътища от 2009 година издадени от
Агенция „Пътна инфраструктура”.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши горецитираните дейности в
съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото
предложение, съставляващи съответно Приложения № 2, и № 3 към този Договор и
представляващи неразделна част от него.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
сключване на Договора.
Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е територията на община Белоградчик, област
Видин.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейностите по зимно
поддържане и снегопочистване, съгласно посочените единични цени от Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 Единична цена за една машина с мощност на двигателя до 80 к.с. 40,00
лв/машиночас, но не повече от 41,00 лв./машиночас (без ДДС);
 Единична цена за една машина с мощност на двигателя над 80 к.с. 56,00
лв/машиночас, но не повече от 56,00 лв./машиночас (без ДДС);
 Единична цена за машинно опесъчаване 50,00 лв/машиночас, но не повече от 50,00
лв./машиночас (без ДДС);
 Единична цена за ръчно опесъчаване 10,00 лв/км. но не повече от 12,50 лв./км(без
ДДС);
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 Единична цена за пясък 26,00 лв./тон, но не повече от 27,00 лв/тон ( без ДДС)
 Единична цена за сол 300,00 лв./тон, но не повече от 300,00 лв/тон (без ДДС)
(2) Сумата по настоящия договор е в размер – не повече от 84 215,00 (осемдесет и четии
хиляди двеста и петнадесет) лева без ДДС и/или 101 058,00 (сто и една хиляди и
петдесет и осем) лева с ДДС, както следва:
- За Дейност 1 „Зимно поддържане и снегопочистване на местни общински пътища на
територията на община Белоградчик” – не повече от 70 833,33 (седемдесет хиляди
осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС и/или 85 000,00
(осемдесет и пет хиляди) лева с включено ДДС;
- За Дейност 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Белоградчик и
основни улици в селата на територията на Община Белоградчик” - не повече от 12
500,00 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и/или 15 000,00 (петнадесет хиляди
деветстотин) лева с включено ДДС:
- За Дейност 3 „Зимно поддържане и снегопочистване по улиците „Цар Иван
Срацимир” и „Славянска”, като част от републикански път ІІІ-102 Бела-Белоградчик
– Долни Лом – граница Монтана от км.14+695 до км.15+753 (обща дължина 1,058 км)” не повече от 881,67 (осемстотин осемдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева
без ДДС и/или 1058,00 (хиляда петдесет и осем лева), съгласно споразумителен протокол
между Община Белоградчик и Агенция „Пътна инфраструктура”.
(3) Сумите по настоящия договор се изплащат на Изпълнителя на база реално извършена
работа.
Чл.6. Извършената работа се установява с протокол за извършени механизирани услуги,
заверени от изпълнителя и упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, както
и от съответния кмет или кметски наместник на населеното място, където са извършени
дейностите по снегопочистване. Протокола е основание за разплащането на извършените
видове дейности.
Чл.7. (1) Разплащанията се извършват, след представени надлежни протоколи и фактури за
извършената работа.
Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:СИ БАНК ЕАД - Видин
BIC: BUIBBGSF
IBAN: BG15 BUIB 9888 1048 2914 00
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
IV.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1 684,30 (хиляда шестстотин
осемдесет и четири лева и тридесет ст.) лева, представляващи 2 (два) процента от
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стойността на Договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на
Договора.
(2) Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора може да бъде представена под
формата на парична сума (депозит), банкова гаранция или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Чл. 9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: Интернешънъл Асет банк
IBAN: BG 36 IABG 74963300270100;
BIC: IABGBGSF;
Чл. 10. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и в нея да е записан предмета на
договора;
2. да бъде със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;
(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, 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
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок 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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
Чл. 13. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се освобождава в срок до 30
(тридесет) календарни дни от изтичане срока на договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейности по зимно поддържане и
снегопочистване на местни общински пътища, след подаване на сигнал от упълномощено
длъжностно лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва маршрутите на движение и
продължителността на снегопочистване и опесъчаване, указани от определеното от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, както и да спазва всички указания и инструкции
дадени от него.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след подаване на сигнал за снегопочистване от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури машини по своя преценка, в зависимост от сложността на
ситуацията.
Чл.18. В тридневен срок от сключване на договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено
за длъжностните лица, които да носят отговорност за изпълнение на договора.
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробни
количествено-стойностни сметки за извършената работа, съгласно приложения образец, към
настоящият договор.
Чл.20. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до … (словом) 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 ЗОП (неприложимо).
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква извършването на дейностите, заложени в Договора в уговорения срок,
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;
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговореното възнаграждение след
приемане на възложената работа в срокове по начина, указан в чл. 5 на Договора.
Чл.23. В тридневен срок от сключване на договора да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено
за длъжностното лице, което да носи отговорност за изпълнение на договора.
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Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши инструктаж на работниците на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок от сключване на договора за начина на оповестяване,
маршрутите на движение, отчет за изпълнение на възложената задача.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 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;
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 13 от Договора;
VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 27. При забавено изпълнението на задълженията по този договор, по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на изправната страна неустойки в размер на 0.2% от
стойността на съответната дейност, която е забавена, за всеки ден забава, но не повече от
10% (десет процента).
Чл. 28. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация,
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. 29. При прекратяване на договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването
дейности, въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за
извършените неизплатени дейности.
Чл. 30. 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.
Чл. 31. 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.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 32. Настоящият договор се прекратява:
1. С окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на
страните по договора;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с което се уреждат и
последиците от прекратяването;
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3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на
обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава
невъзможност е налице;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на настоящия договор извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно, писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
8. Едностранно от Възложителя, без предизвестие ако изпълнителят бъде обявен в
несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.33. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните,
изразено в писмена форма.
Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на общото
гражданско законодателство.
Чл. 35. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез
преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред
компетентния съд в Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за
Изпълнителя и два за Възложителя.
Неразделна част от този договор са:.
1.Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя;
2. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
БОРИС НИКОЛОВ
Кмет на Община Белоградчик

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕМИЛ КИРИЛОВ - Управител
„Пътно поддържане – Белоградчик” ЕООД

Съгласувано:
Гл.счетоводител……………………………….
(Мариана Маринова)
Юридически консултант ………………………
(Рени Длъгнекова)
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(Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД)
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