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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ ЗА .....

Днес,^:.& 3.,... . 2016 г. в гр. Кубрат на основание чл. 101 е от ЗОП и утвърдения 
от Кмета на Община Кубрат протокол по чл. 101 г, ал.4 от ЗОП се сключи настоящият 
договор между:

1. ОБЩИНА КУБРАТ, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. 
„Княз Борис I“ № 1, БУЛСТАТ 000505846, представлявана от инж. Бюрхан Исмаилов 
Мюзелифов -  Кмет на Община Кубрат и Йонка Петрова -  гл. счетоводител, наричана 
по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

2. ДЗЗД “Инвестпроект Варна 2016”, със седалище и адрес на управление 
гр.Варна 9000, ул. „Алеко Константинов” №23, ет. 10, ап.30, с Булстат: 176 999 302, 
представлявано от Антоанета Добромирова Харизанова в качеството й на 
представляващ, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, след проведена процедура за възлагане 
с публична покана № 9050839

от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по- 
долу за краткост „Договор“, с предмет: „Изготвяне на технически проект и 
упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени 
позиции“, Обособена позиция №1 -  “Изготвяне на технически проект и 
упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект: 
“Рехабилитация на път RSE2170/ III -  21 -  02, Борисово -  Юпер/ Черешово - 
граница общ. (Сливополе -Кубрат) -  Сеслав - / II -  23 / и път RAZ3061/ II - 23, 
Беловец - Кубрат/ - Горичево - Божурово/ III - 2102/ на територията на община 
Кубрат”.

Страните се споразумяха за следното:

I. П РЕД М ЕТ НА Д О ГО ВО РА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
следните дейности:

Дейност 1 -  Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект за 
обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на проект: “Рехабилитация на път 
RSE2170/ III -  21 -  02, Борисово -  Юпер/ Черешово -граница общ. (Сливополе -Кубрат)
-  Сеслав - / II -  23 / и път RAZ3061/ II - 23, Беловец - Кубрат/ - Горичево - Божурово/ III
- 2102/ на територията на община Кубрат”.
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Дейност 2 -  Упражняване на авторски надзор по време на строителството на 
обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на проект: “Рехабилитация на път 
RSE2170/ III -  21 -  02, Борисово -  Юпер/ Черешово -граница общ. (Сливополе -Кубрат)
-  Сеслав - / II -  23 / и път RAZ3061/ 11 -23, Беловец - Кубрат/ - Горичево - Божурово/ III
- 2102/ на територията на община Кубрат”.

П. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) За изпълнение на предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в максимален размер 13 530,00 
(тринадесет хиляди петстотин и тридесет) лв. без включен ДДС или 16 236,00 
(шестнадесет хиляди двеста тридесет и шест) лв. с включен ДДС, от които за 
съответната дейност съгласно чл. 1, ал. 1:

За Дейност 1 - Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект 
за обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на проект: “ Рехабилитация на път 
RSE2170/III-21-02, Борисово -  Юпер / Черешово-граница общ.(Сливополе - Кубрат)- 
Сеслав- / II -  23 / и път RAZ3061 / 11-23, Беловец-Кубрат/-Горичево- Божурово/ HI- 
2102/ на територията на община Кубрат“ - възнаграждение в максимален размер 
13 030,00 (тринадесет хиляди и тридесет) лв. без включен ДДС или 15 636,00 
(петнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест) лв. с включен ДДС.

За Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на 
обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  ..Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на проект: “ Рехабилитация на път 
RSE2170/III-21-02, Борисово -  Юпер / Черешово-граница общ.(Сливополе - Кубрат)- 
Сеслав- / II -  23 / и път RAZ3061 / II-23, Беловец-Кубрат/-Горичево- Божурово/ HI- 
2102/ на територията на община Кубрат“ -  възнаграждение в максимален размер
500,00 (петстотин) лв. без включен ДДС или 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС.

(2) В цените, посочени в предходната алинея, следва да са калкулирани всички 
разходи за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор

(3) Възнаграждението на Изпълнителя, се заплаща както следва:
1. По ал. 1, за Дейност 1 от настоящия член, авансово плащане в размер на 

20% (двадесет процента) или 2 606,00 (две хиляди шестстотин и шест) лева без 
включен ДДС от стойността по чл. 2, ал. 1, платими след сключване на договора и 
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателно плащане в размер на 80% 
(осемдесет процента) или 10 424,00 (десет хиляди четиристотин двадесет и четири) 
лева без включен от стойността по чл. 2, ал. 1 , след предаване на техническите проекти 
с приемо -  предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. По ал. 1, за Дейност 2 от настоящия член, възнаграждението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща в размер на 100% или 500,00 (петстотин) лева без 
включен ДДС от договорената в чл. 2, ал. 1, сума, платими след въвеждане на обекта в
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експлоатация, представяне на приемо -  предавателен протокол за свършена работа и 
представяне на оригинална фактура в рамките на одобрената от ДФ „Земеделие” сума 
при финансиране на проекта.

(4) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 15 
дни считано от датата на получаване на фактура за Дейност 1 и на фактура за Дейност
2, съгласно ал. 1 от настоящия член.

(5) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане, по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЦКБ АД, Клон Варна
IB AN: BG85 СЕСВ 9790 10G4 4875 00
BIC: CECBBGSF

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички последващи промени по ал. 5 в срок от 5 дни, считано от момента на промяната. 
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

(7) Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока 
на настоящия договор с изключение на случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 
реда на чл. 5, ал. 4.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, а срокът за 
изпълнение на работата по този договор за съответната дейност от чл. 1, ал. 1 е както 
следва:

За Дейност 1 - Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект 
за обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване 
на авторски надзор по време на строителството на проект: “Рехабилитация на път 
RSE2I70/ III -  21 -  02, Борисово -  Юпер/ Черешово -граница общ. (Сливополе - 
Кубрат) -  Сеслав - / II -  23 / и път RAZ3061/ II - 23, Беловец - Кубрат/ - Горичево - 
Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат” - 19 календарни дни от 
датата на получаване на възлагателно писмо и необходимата информация от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на 
обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция №1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване 
на авторски надзор по време на строителството на проект: “Рехабилитация на път 
RSE2170/ III -  21 -  02, Борисово -  Юпер/ Черешово -граница общ. (Сливополе - 
Кубрат) -  Сеслав - / II -  23 / и път RAZ3061/ II - 23, Беловец - Кубрат/ - Горичево - 
Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат” -  срокът за изпълнение е
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обвързан със срока за изпълнение на строително-монтажните работи, като не може да 
бъде по-дълъг от 60 месеца, съгласно разпоредбите на ЗОП.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на поръчката е община Кубрат.

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 5. (1) Приемането на извършената работа по Раздел I, чл. 1 се извършва от 
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява:
1. За изпълнение на Дейност 1 от чл. 1, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически проект в три екземпляра в графичен вид и на електронен 
носител с приемо -  предавателен протокол, подписан от всяка една, от страните по 
настоящия договор

2. За изпълнение на Дейност 2 от чл. 1, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за свършената работа с приемно -  предавателен 
протокол подписан от всяка една, от страните по настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако открие съществени недостатъци, несъответствие със законовите 
разпоредби, действащи на територията на Р. България.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности съгласно 

Техническата спецификация на обществената поръчка в съответните срокове и без 
отклонения.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора 
относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(5) Да не приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при непълно или неточно 
изпълнение.

(6) Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на поетите от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения или да поиска намаление на възнаграждението.

(7) Да получава информация по всяко време за процеса на работа от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове съгласно настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е 

форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на
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търговска тайна и изрично упомената от ИЗГГЬЛНИТЕЛЯ като такава в представената 
от него оферта.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на 

дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.
(2) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи 

договореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора 
условия.

(3) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в 
сроковете по този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да изпълни възложените дейности в съответствие с предложеното в 

офертата му, включително техническото предложение, неразделна част от договора 
качествено и в сроковете, уговорени между страните.

(2) Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци в процеса на 
изпълнение на договора, ако такива бъдат констатирани, както и да взема под внимание 
коментарите и възраженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на 
настоящия договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(4) Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно извършваната работа, 
освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството 
си излизат извън рамките на предмета, на договора.

(5) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да 
изпълни възложената му работа.

(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на работата и готовността 
за приемането й.

(7) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му 
за форма и съдържание. Фактурите ще се издават в български лева.

(8) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(9) Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.

(10)Да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се отзовава 
на повикванията на Възложителя и спазва изискванията на действащото българско 
законодателство.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. При неплащане или забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
дължими по договора суми, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,3% 
/нула цяло и три процента/ от забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 
5% /пет процента/ от забавената сума.
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Чл. 11. При забава за завършване и предаване на работата в срока по чл.З, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,3% /нула цяло и три процента/ от 
стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5% /пет процента/.

Чл. 12. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора.

Чл. 13. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора.

Чл. 14. Изброените санкции и неустойки не лишават изправната страна от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД 
и цялото българско законодателство;

Чл. 15. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред и за вреди в по- 
голям размер от уговорената неустойка в този договор.

Чл. 16. В случай, че изпълнението по договора стане невъзможно по обективни 
причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните, то неговото 
действие се прекратява писмено. В този случай разходите за извършената работа за 
времето до прекратяване на договора остават за сметка на всяка от страните така, както 
са направени.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 18. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 19. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 (пет) дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.

Чл. 20 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по Раздел III, чл. 3.
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора -  с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси -  изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) С окончателното му изпълнение.
(6) По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 
20 (двадесет) работни дни.

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци.

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна 
поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна

Чл. 24. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 25. Страните ще решават спорове, възникнали при или по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора или неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при 
непостигане на такова -  спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на ГПК.

Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 27. При промяна на адреси, телефони и др. координати, съответната страна е 
длъжна да уведоми другата писмено.

Чл. 28. (1) Адресите за кореспонденция на страните по договора са:

Адрес за кореспонденция на Изпълнителя:

Гр. Варни 9000
Ул.Алеко Константинов №23, ет. 10, an. 30
Тел.:0885 420 111
e-mail: aticankCa mail, bg

Адрес за кореспонденция на Възложителя:

Община Кубрат, гр. Кубрат, 
ул. „Княз Борис I ” №  1,

http://www.knbmt.be


e-mail: kHhrniid’kiihmi.hs .Интернет: Ьшк/ЛпушШж М.Ьу

Тел.: 0848 72020, Факс: 0848 73205
E-mail: kubratfajkubralbg

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес.

Чл. 29. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 
задълженията,произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл 43 
ал. 7 ЗОП

Договорът се подготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  приложение № 3 към 

настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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„ИНВЕСТПРОЕШГ ВАРНА 2016”
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Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект 

и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени 
позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III -  
2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  
23/ и път RAZ3061 /  II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III - 2102/ на 
територията на община Кубрат“

ДО: ОБЩИНА КУБРАТ

ОТ: ДЗЗД „ИНВЕСТПРОЕКТ ВАРНА 2016”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас публична покана за услуга с предмет: „Изготвяне на технически
проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири 
обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път RSE2170 /III -  
2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  
23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III - 2102/ на 
територията на община Кубрат“

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя пои 
следните условия: у

За изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, НАШЕТО ТЕХНИЧГ ГКТ> 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е :

1. Управление на риска — в тази част Участникът описва

1- Управление на писка
Инвестиционният процес се реализира в три основни аспекта, като дейностите 

във всеки от тях е свързан по определен начин с достигане на целта, която трябва да се 
постигне с всеки един от тях.

Първият аспект включва дейностите свързани с проучвателните и проектните 
работи. Целта на инвестиционния процес разглеждан в този аспект е даване на 
качествени проектни решения за осъществяване на основната цел на инвестиционния 
проект и достигане на изискващите се нормативно технически и експлоатационни 
показатели и параметри за строежа.

Вторият аспект включва дейностите свързани с реализацията на инвестиционния 
проект. Целта на инвестиционния процес разглеждан в този аспект е достиган 
изискващите се нормативно технически и експлоатационни показатели и параме 
качествено изпълнение на проектните решения за строежа.



Третият аспект включва дейностите по управление и контрол на качеството на
д ностите и процесите свързани с реализацията на проектните решения и въвеждането 
в експлоатация на строежа. л

„ Целта на тази последователност от взаимно свързани и взаимно зависими 
деиности, която е структуроопределяща за целия инвестиционен процес, се изразява в 
изграждането на строежа, достигане на проектните мощности и въвеждането в 
експлоатация на качествен строителен продукт.

Настоящата поръчка за „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството в четири обособени позиции” -

именно " 03ИЦИЯ 4” С6 ° ТНаСЯ И КЪМ трите аспекта на инвестиционния процес, а

Първи аспект: изработване на инвестиционни проекти за обекти от 
техническата и инфраструктура на Община Кубрат;
Втори аспект: кандидатстване за финансиране на инвестиционните проекти 
със средства от „Програма за развитие на селските райони” и реализацията им; 
Трети аспект: упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на 
предвидените в проектите СМР и реализацията на проектните решения.

Характерно за обектите, които са предмет на настоящата поръчка е, че те са 
изградени и се ползват, но в следствие на дългогодишното им ползване 
експлоатационните им показатели са влошени, а някои от елементите им са разрушени. 
Във тази връзка, за да се изготвят най-оптималните проектни решения възниква 
необходимостта да се извърши качествен предварителен анализ на изходните данни 
съществуващото положение на отделните улични и пътни елементи, както и 
възможностите за реализация на проектните решение при съществуващите условия и при 
спазване на изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

За реализацията на целите на инвестиционен процес е необходимо да се извършат
оценка и анализ на риска във всички аспекти. Правилният анализ на риска е определящ 
за неговото управление.

За ефективното управление на риска е необходимо да се извърши следното:
• Идентификация на възможните рискове, които могат да възникнат по време 

на изпълнение на поръчката и предпоставки за качествено и навременно 
изпълнение на предмета на поръчката;

• Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
рискове;

• Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
• Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риск.

Идентифициране на риска
Идентифицирането на риска е интерактивен процес на установяване на онези 

параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните 
характеристики на проекта -  цел, обхват, срок, бюджет, качество, съответствие с 
националните приоритети, ефективност и др.

Ппя«Ии^ЧеНТИфИКТ ЯТа На РИСКа 6 ПЪРВИЯТ етап в процеса на управление на риска. 
Правилното идентифициране на риска предопределя ефективността на целия процес на 
управление на риска.

Неспособността да се идентифицират потенциални печеливши рискове е също 
толкова неблагоприятна, както да не се идентифицират рискове, свързани със загуби 
Пропускането на благоприятни възможности, които се търсят в проекта, е проблем 
равностоен на понасянето на загуби. проолем,

Управлението на риска при изпълнение на дейностите по договорите на 
изпълнителите представлява идентификация, оценка, минимизиране, монитори! 
преглед и контрол на процеса по управление на риска. Стратегиите за управлещ " 
риска обикновено включват прехвърляне на риска на друг субект, избягване на/ 
намаляване на негативния ефект или вероятността на риска, приемане на потенци! 
последици от появата на определен риск. Първата стъпка при управлението н а /  
разглеждането на контекста, сферата, в която се осъществява обекта п р И
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поръчката, общата конюнктура, нормативната уредба, заинтересованите страни и
съответните институции. На тази основа се стъпва при идентификация „а п о т е н щ Г и т с
рискове. Рисковете са събитията, които когато се задействат, п р и ч и н т а Г ц р ™ и

ледователно идентификацията на рисковете може да започне с източника на възможни 
проблеми или със самия проблем. възможни

„ РиСК0ВеТе трябва да се оценяват относно потенциалната сериозност на
деиствието, както и по отношение на вероятността от тяхното възникване. Основното

тук е на размера на въздействието на риска и на вероятността на неговата поява да се
дадат измерими и сравними показатели. На база на направената оценка на

отенциалните рискове, същите могат да бъдат разгледани и класифицирани по важност
Основнатаi трудност при оценката на риска е да се определи вероятността на възникване
тъй като обикновено е неналична статистическа информация за всички видове предишни
инциденти. Освен това оценката на сериозността на последиците често е доста трудно за
нематериални активи. Съществуват множество различни формули за опредТлГе на
риска, като наи-широко приетата формула за количествено определяне на риска е 
следната;

Оценка на риска = (вероятност на възникване) х (въздействие на риска)
Въздействието на риска обикновено се оценява по скала от 1 до 5, където 1 и 5 

представляват минималния и максималния възможен ефект на появата на риска 
Вероятността от възникване също често се оценява по скала от 1 до 5 където 1 
представлява много малка вероятност, събитието да стане действително’ докато 5 
представлява много голяма вероятност това да се случи. Посочените скали от 1 до 5 
могат да бъдат произволни и да не са в линейна зависимост, а да се определят от 
решенията „а експерти. Оценката „а риска изчнедена но този начин може д Т и м !

иности вариращи в диапазон от 1 до 25, и този диапазон обикновено може да бъде 
нроизводно раздеден на три груин. Риска в този случай може да получи ниска среш а

индекс.00^  ‘  3аВИСИМ°СГ °Т В К°Я нзчнГлеиГ т с ъ с ^ с и

Предвидени от Възложителя рискови фактори:

и злополуки^™ 460™ РИСК0Ве: ™ a™4™  промени; времеви и опасност от инциденти

Финансови рискове: забавяне на плащания от възложителя към изпълнителя.

Предложени от Изпълнителя допълнителни рискове:
Липса на изходна информация, необходима за проекта;
Липса на достъп до обектите;

- Риск от археологични находки;
Рискове, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и безопасни 

технологии при изпълнение на проектните решения;

проектни ре“  "  "  ВъЗЛОЖИТеля 11 на « « « и »  на неправилни

Идентифицираните рискове, оценките и мерките за въздействие при възникването 
на риска, мерките за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на 
последиците при настъпване на риска, са представени в таблицата по -  долу
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2. Предложен срок за изпълнение на поръчката, както следва:

За обособена позиция № 1:
За дейност 1 - Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект за обект: 
„Рехабилитация на път RSE2170 /III -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово — граница общ 
(Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - 
Горичево -  Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“

Срок за изготвяне на технически проект -  19 /деветнадесет/ календарни дни 
от датата на получаване на възлагателното писмо и необходимата информация от 
възложителя.

За Дейност 2 - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: 
„Рехабилитация на път RSb2170 /III — 2102, Борисово -  Юпер/ Черешово — граница общ. 
(Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - 
Горичево -  Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“ -  срокът за 
изпълнение е обвързан със срока за изпълнение на строително-монтажните работи, като 
не може да бъде по-дълъг от 60 месеца, съгласно разпоредбите на ЗОП..

Декларирам, че съм запознат с предмета на поръчката. Съгласен съм с 
поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

Дата 09.03.2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: . &  Ж
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Приложение № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект и 
упражняване на авторски надзор по време на строителството в четири обособени

позиции“,

Обособена позиция № 1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на път 
RSE2170 /III -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  
Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  
Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“

ДО: ОБЩИНА КУБРАТ

ОТ: ДЗЗД „ИНВЕСТПРОЕКТ ВАРНА 2016”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата предлагана цена за изпълнението на
обявената от Вас публична покана за услуга с предмет: „Изготвяне на технически
проект и упражняване на ав-орски надзор по време на строителството в четири 
обособени позиции“,

Обособена позиция № 1 -  „Изготвяне на технически проект и упражняване
Я0 Време на стР°ителств°то на проект: „Рехабилитация на път 

RSE2170 /III 2102. Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  
Кубрат) -  Сеслав - /И -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  
Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“

1. За изпълнение на поръчката предлагаме цена от 13 530.00 (тринадесет 
хиляди петстотин и тридесет) лева без включен ДДС. от които:

За дейност I - Проучвания, замерване и проектиране до фаза технически проект 
за обект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството в четири обособени позиции“,

Обособена позиция № 1 -  „Изг отвяне на технически проект и упражняване

^ Г ™ ^ ВреМе "* СТрОЙТелств°то на пР°ект: „Рехабилитация на път 
я Л Г Ьорисово -  Ю пер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -

Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -

; 3 1 0 / '  т  ТерИТОрИЯТа на обшйна - възнаграждение в размер
00 /тРинадесет хиляди и тридесет/ лв. без включен ДДС или 15 636.00 

/петнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест/ лв. с включен ДДС

. 3 т / 1еИН° СТ Z "  Упоажняване на авторски надзор по време на строителството н 
о ект: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор 
време на строителството в четири обособени позиции“. л ‘

Обособена позиция № \  _ „Изготвяне на технически проект и упражн* 
на авторски надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитаци»|



RSE2170 /III -  2102, Борисово -  Ю пер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  
Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път RAZ3061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -
Божурово/ III - 2102/ на територията на община Кубрат“ -  възнаграждение в размер
500.00 (петстотин) лв. без включен ДДС или 600.00 / шестстотин/ лв. с включен ДДС

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили 
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на обществената поръчка в 
описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 
(деветдесет) календарни дни, с питано ст крайния срок за получаване на офертите и ще 
остане обвързващо за нас. като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 
горния срок.

До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото 
потвърждение от Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират
обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 09.03.2016 г.


