
твРитоРиА.]!но подв,лвнив _ плвввн

договоР

*../0р-я.-.!!..:..!!...,.]..|.,.!.!..:...........2015год.

д'"",2!...|9..".эотзгод.' в щ.|[левен' се сю11очи настоящият договор между:
Ёационален оситрштепеш институт нрез [ерптори:ш|[|о поде'|ение на }!ациона.'|ния
оситритепен институт _ гр. [1левен с адрес: щ. ||левен, пл. 14ван йиндиликов }[р 8, иден.
]'{! по 3ддс |2|о825\' Р1,11( по БулстАт 121,082521,0177, представлявано от |алина
а'1 1'лп €танимирова - фрекгор, наричано за краткост 8Б3.]1Ф)!(итш,л, от една
ст!!на' и от друга ст:|на
* Рвмонт п стРой" воод гр. €амоков 

' 
с адрес: щ. €аплоков-2000, ул. Ёикола |(орнев

.}ч[р 8, вик по БулстАт 20з04о678^' ел.адрес: з{го|1п9_5@аБт.Б9, тел: 0899826з92,
предотав.|1яв{|но от €нопсана ц,11и2 [1етрова _ 9правител' наричано за краткост
и3пълнитвл.

€траните се споразумяха 3а спедното:

!. пРшдмвт нА договоРА

9л. 1. 1ози договор се ск]|}о!!ва на основ!||!ие !1п. 41 от 3шсона за обществените поръчки
(зоп)' след провеждане на открита процедура по реда на |лава пета от 3дсона и Ре:шение
]'|р1040-14-3 | |2.|0.2015 год. на Бъзлож'1те!!я за к-т1асир€|не на у!астниците и определяне на
|4зпь.тлнител.
т|л.2. ! 

^ 
! въ3ложитв.}ш1т възлагъ а }13|!Б-!1}!итЁлят приема да извър1пи: "1екуш

ремонт в администативната сгр4да на 1|| на ЁФ|,1 - т. |1левен, пл.,,Аван йиндиликов
}[98", които дейности за краткост по-до]у в договора ще се наричат,, !€йФЁ[&".
/ Б / Ремонтът вк.]1|очва следните дейности по видове и количества:

1. .(емонта)к на вертик:}лни текстилни щори _ 20.00 кв.м.
2. .{емонт!шк на гипсокартонови плоскости _ 10.00 кв.м.
3. .{оставка и поставяне на гипскартон - 10.00 кв.м.
4. Фина 1пп.!к-т1овка по стени _ 10.00 кв.м.
5. [рундиране и латексово боядисване на два т1ласта по стени _ цвят бял _ 140.00

кв.м.
6. .{оставка и поставяне на текстилни щори тип руло' със стр!)нично водене и

з:!крепв:1не към т!в:!н и под _ цвят 1цамп!|нско или АР}г подобен _ 20.00 кв.м.
7. 1оварене' т:|нспортир!|не и изхвър]1яне на отпадъците - 1.00 кв.м.

9л. 3. 3ложените сщоителни матери{1ли следва да отговарят на изискв!|нията на БА€ и да са
придруженп със сертификат от производите]1я за произхода на матери.1лите и съответната
гаранция.

РвпуБликА БългАРия



!!. цшнА и нАчин нА п.]|АщАнш

{л. 4. ! 
^ 

| |{ената на договора е в р.вмер на |726,70 лв.( словом: хиляда седемстотин
двадесет и [||ест лева и седемдесет стотинки) без вкл:очен АА€ и]|и \|а 2012,04 лв.( словом:
две хиляди седемдесет и два лева и четири стотинки) с вк.]1|очен ддс.
/ Б / !ената по чл. 4 |ы вк.,1[о[!ва воички р.входи на |13|[Б-||нитв[[я за изпълнението на
ремонта вк.]т1очително стойността на вложените сщоителни матери[1ли съгласно Фбразеш )т[э9-

[еново пред'|ожение' ведно с приложена 1(оличествено-стойностна сметка /11риложение ]ч[ч

1/ към !еновото предло)|(ение' които са нерд|делна част от договора.
/ 3 / !ената е окончателна и не подле)ки на промяна в срока на действие на договора.
{л. 5. / А / възложитв-'ш![ заплаща на |,13|{Б.!1нитв-тш1 цената по !|л. 4.| 

^/ 
от договора

в срок до 15 ( петн4десет) работн|4 д|!и| след извъртцв!|не на ремонт4 съст€шяне на двустр€|нен
приемателно-пред:шателен протокол за приемане на извър1цения ремонт и представяне на
надлежно оформена фшстура.
/ Б / [{ената се запла!ца по сметка на 143||Б]|Ё!11Б-|Б:

Банка а, 1| юоор (

!БА1\: ' '1' 
?| ,ш1т ь

8|€: },+ ,|/,0"//к
{л. 6 ! 

^ 
/ (огато и3пълните.т1ят е ск.]11очил логовор/договори за подизпълнение'

възложитв-тш1т извър1цва окончател'6 цд;|тг1!}Ёе 1(ьм него' след като бъдат представени
доказателства' че изпълнитв-тшт е з1!платил на подизпълнителя/поди3пълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.
!Б ||\рп прием{!нето на работата !,13|!Б-[нитв-тшт може да предст[ши на ББ3_]]ожитв-тш
доказателства" че договорът за подизпъ.]1нение е прекрате|\,у1ли работата или част от нея не е
и3вър1цена от подизпъ.т1ните.т1я.

|!!. място и сРок нА изпълншнив. Риск

|{л. 1. йястото на изпъ.]1нение на ремонта е Фбединена приемна на [|| на [{ФР1-|[левен, с
адрес: гр. |1левен, пл. 11ватл йиндиликов ]ч,[! 8, сщеренен ета)к.
9л. 8. €рохсьт за изпъ]1нение на ремонта е до 30 ( тидесет ) каллендарни дни' считано от
датата на ск.,1|очване на настоящия договор и съста^вяне на протокол за пред:в€!не на обекга
на |43||Б.1]нитв-т1'1.
{л. 9. и3пълнитв]шт се задълж{|ва да изпълни пред|,'ета на договора на свой риск.

!у. пРАвА и зАдъл)|шния нА вьзло)!(итв.]].я

9л. 10. въ3ложитР,лят се задължава:
! А ! да осицри достъп на |,13||Б-|!нитР,]\я до мястото на изпълнение на ремонта незабавно
след ск.,11очване на договора. в слутш!, че 8Б3]|Фжитв-тш[т не осигури достъп до мястото
на изпълнение на ремонт4 срокът на договора се удъпжава съответно на пропуснатите дни;
! Б ! да определи лице за свой представител' което да оледи 3а то!|ното изпълнение на
договора;
/3 ! да осицри необходимите за извър]пв:|нето на ремонта електрически ток и вода;
! [ / да з.|плати на [3||Б.|1нитЁля цената на договора в сроковете п т1Р\4 условията,
опРеделени с настоящия договор;
| А | да приеме изпълненото по настоящия договор' !|ко същото отговаря по количество и
качество на уговореното между ст:|ните и е извър[цено в уговорения срок. 3а приемането на
извър1шения ремонт се съставя двустр:!нен протокол' който ст8|ва нер{вделна част от
настоящия договор.



{л. 11. възложитв]ш1т има пр1во:
/ А ! да посещ:ва мястото на изпъ.]|нение на ремонта по всяко време' с цел да оказва текущ
конщол при изпълнение на договора' без с това да пречи на самостоятелността на
изпълни1Б_т15{;
! Б ! в хода на извър1пв{|не на ремонта да изисква от }13|!Б.}1нитР[|'я да изпълни ремонта в
срок' без отк:лонение в уговореното и без недостатъци;
! в ! при некачествено изпъ.т1нени дейности по ремонта да н:}прави своята рекламация в
писмен вид под формата на рек.]1{|мшдионно писмо и да ука)ке срок за отстр'!няв{|не на
нередностите' като разходите за отст{|няване на същите са за сметка на }|3|!Блнитвля.
9л. 12. }(огато изпълнитв]1'!т е ск.]|к)чил договор/договори за подизпълнение работата на
подизпълнителите се приема от 8Б3-}1Фжитв-}ш в присъствието на |43||Б-}1АА|Ё]А и
подизпълнителя.

у. пРАвА и 3Адължшния нА изпълнитв.]1я

{л. 13. изпълнитв]шт е длъжен:
| А/ да изпълни задължениятас\4 по настояцц,1я договор качествено' в определените срокове'
като организира и координира цялостния процес на ремонта в съответствие с [еновото
предложение /Фбразец ],[э 9|, ведно с приложената }(оличествено-стойностна сметка
/ ||рилохение .}[э 1 /, които са нер.вделна част от договор4 услови'!та 14 \4з\4скв:|нията на
доцментите за у!астие в процедФата за възл{г!!не на обществената поръчка' както и
действатт1ата нормативна уредба в България;
! Б ! преди започване изпълнението на стоително-монта)кните работи да изготви щафик
/съгласуван от 8ъзложителя/ за дейностите' които последователно ще бъдат извър1цени.
Работният щафик за изпълнение на дейностите да е оъобразен с неработните дни, поради
обстоятелството, че демонт!!кните и монт{:экни работи ще бъдат извъртпв{!ни задължително в
неработно време /почивни или пРазничнп днп|на 1|| на ЁФ14 _ ||левен;
/8 ! да осигури на ББ3.|1Фжитв.тш възможноот да извър1цва контрол по изпълнението на
ремонта;
![ ! да отст.!ни за своя сметка и в ук{в.!ния срок вси1{ки уст€|новени нередности, както и да
отсщ:|ни виновно допуснати ще1цки' {!ко т{|кива 6ъдат констатир!!ни на всеки етап от
извър[цв!|нето на ремонтц които са впис{|ни в рек.'|!!мационно писмо;
/ !' ! за своя сметка да извъртци необходимото р[вместване на имуществото / бпорц тшкафове
п АР1 в помещен'\ята' в които се извър|цва ремонтц като след прик.]11очване да възст:|нови
преди|пното състояние на работното помещение. Б слгглай' че се н{штожи разместване на
техниката /наг:ример комп!отри' принтери' копирни ма!шини и !руги подобни/ същото се
извър1цва от 8ъзлож |1т е[|я;
! Ё ! да п:ви имуществото на 3Б3-|]Ф)01тв-'ш с грижата на добър стоп€1нин като за своя
сметка дост!ви и използв€} необходими з:|ц|итни матери:1ли / покривагла и др./ за мебели,
техника' прозорци и т.н. при извър[цв!|не на съответните стоително-монт€ркни работи.![л. 14. изпълнитв)ш{т има право:
! А | да иска от възложитЁля необходимото съдействие за изпълнение на предмета на
договора;
! Б ! да полу{и цената на договора при условията и сроковете, определени в него;
9л. 15. и3пълнитв-тшт носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи
и дейности, за безопасността на работниците и за спазв€|не на пр:вилата за безопасност и
охРана на труда и противопо)карна охр:|на.
9л. 1б. изпълнитв-тш1т носи пълната отговорност за действията и|птли бездействията на
наетите от него лица, възникн:|ли при изпълнение на предмета на договора' в резултат на
които възникнат смърт или злопощ/ка' на някой от тях' вреди ут|плут зацби, на всяко
имущество на 8Б3_}]ФжитР,]!я, вследствие на извър1||вания ремонт.



у!. гАРАнции и РвклАмАции

чл. 17. изпълнитв-тш{1 гаршттира изпъ.]1нението на поръчката с високо качество в
съответствие с техническите изискв{|ния на ББ3-!1Фжитв-'ш1 и офертата' която е нер€вделна
част от договора.
{л. 18. ! 

^ 
!изпълнитв-тшт се з4дьлж.!ва да отсщ8!нява изцяло за своя сметка появили се

лефекти на извър|||ения ремонт в гар{|нционния срок, който започва да тече от датата на
съставяне на двустранн|\я приемателно_пред{|вателен протокол за прием{!не на извър[пения
ремонт.
/ Б ! възложитв]ш1т уведомява писмено и3пълнитв-тш1 за установените дефекти на
извър[1|ения ремонт в 10 / деоет/ дневен оРок от уот{|!1овяв.1нето им. |1исменото уведомление
се изпршца на [,13|!Блнитв-тш по пощатц по фшсс или по електонна поща.
/ Б / }становените дефекп{ се отстаняват от изпълнитв-тш1 в7 | седем/ дневен срок' но не
по_дълъг от 10 |десет|календарнп дн!1от по]гг!аване на редомлението от възложитЁля.
{л. 19. |[ри подписване на договора |13||Б-||нитв-тшт внася гар.|нция за изпълнение на
договора в р.вмер на 5 %о от стойността на договора без вклпочен АА€ _ |726,70 лв. (словом:
ху|ляда седемстотин двадесет и !|1ест лева и седемдесет стотинки ).
! А ! [ара*тцията за изпъ.|1нение на договора може Аа бъде парична ср(а в рд}мер на 86,34 лв.
( словом: осемдесет и [цест лева и тр|{десет и четири статинки) или безусловна банкова
гар{}нция на същата стойност.
/ Б / |араглц|1ята за изпъ]1нение на договора се връща на }13|!Б.}]нитв,]\я в срок ло 5 (пет )
работни д!и от датата на разпла|т1{!не между станите по договора.
/ 8 / [аршлцията за изпъ]1нение на договора се задьржа от 8Б3.|1ФжитР,ля при прекратяване
на договора по ч]л. 22,б.,{" о[ договора.
чл. 20. |арштшионния срок на извър1цения ремонт не може да бъде по-м'шък от миним:|'лните
гар.!нционни срокове съглаоно Ёаредба },[ч 2 от з|.07.200з г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България \1 миним.шни гаранционни срокове за изпълнени
стоителни и монтФкни работи, съоръжения и стоителни обекги.
9л. 21. [аранционният срок за извър|цения ремонт з.|почва да тече от датата на двустр.}нно
подписания приемо-пред:!вателен протокол за извър[пеното изпъ.}1нение.

у!|. условия 3А пРвкРАтявАнв !{А договоРА
т{л.22. Ёастоящият договор може дабъде прекратен:
! А ! едностранно от стр:|на на ББ3.}]Фжитв.тш с едномесечно писмено предизвестие;
/ Б / по взаимно съгласие на двете отр!|ни' изр!вено писмено;
|в! при обективна невъзможност за изпъ.,1нение' нез.висеща от волята на
сщ:|ните;
/ | / когато са настъпили съществени промени във финансир:!нето на обществената поръчка'
пРедмет на договор4 извън правомощ!4ята на възложитв-'ш[, които той не е могъл да
предвиди и предотвРат'|плп да пРедизвик4 с писмено уведомление' ведн:га след настъпв:|не
на обстоятелствата.
| д | едностр{|нно от ст€|на на 8Б3-}1Фжитв-|ш! във всеки един момент по време на
изпълнението му' ,1ко изпъ.т1нението до момента се ра3.]1ич.ва по количество' качество и
други елементи на уговореното по договора и {!ко е з'|платил на 1,1зпълнителя извър1цените
до този момент от него дейности по извър1шв:|не на ремонта' които са с норм€!лно количество
и качество.



у!|!. сАнкции и нп'устойки

9л. 23. Ако 1,13||ълнитшш1 не изпъ]|ни възложения ремонт или част от него' или
изискв:!нията съгласно договоР\ путп не изпъ.т1ни [руги договорени дейности в установения
по договора срок' същият дъ]!ки на ББ3]|Фжитв-тш неустойка в р:вмер на 0,2оА от цената
по договор4 за всеки просрочен ден' но не повече от 5оА от цената на договора.

1л.24. ||ри зшсъснение повече от 7 (седем) дти след срокъ уговоРен в чл. 5 / А | от договора
за превеждане на суп(ата по приетата фапстра, възложитв-тшт дължи неустойка в р.вмер
на 0,2 %о на ден върху стойността на издадената факгра за всеки просрочен ден' но не
повече от 5 %о от стойността на издадената фа:стра.
9л. 25. €щштпате се освофэпцават от оттоворност за неиз1ть'|нение на задь]0!(енията си' когато
невъзможността за изпъ.]1нение се дъ.]1жи на непреодолима сила. Ёикоя от страните не може
да се позовава на непреодолима силц ако е била в забава и не е информирша другата сщана
за възникв:!||ето на непреодолима спла.

!х. оБщи РАзпоРвдБи

чл.26.3а неуредените с настоящия договор въпроси се прил.шат разпоредбите на 3акона за
обществени поръчки, 1ърговския 3акон' 3ш<он за задъ.]1жену!ятаи договорите.
[{л. 27.8ъзникналлите спорове по тъ.т1цването и прилагането на настоящия договор ще се
ре1ц!!ват по споразр{ение ме)|цу сщаните' а при невъзможност _ по реда на действат|1ото
гр{!кд:|[|ско законодателство.

Ёастоящият договор се оъстави в два еднообразни екземпляра_ по един за всяка
от станите.

1!ФА|!1{€[1:

въ3ло}китвл изпьлнитшл
,, Рвмонт п стРой" воод
гр. €амоко

./' /'
/-1 /. ,/.-..^,..-

упРАви[Б,.|!:.., а '/ э14 7:.:.......

снп'

€ъгласуван с:
тт.6- а 2Ё-к на отдел ,, Ф(\";,...2.



1цш|| ово !!Р!с]ц..,[о)|( }],! ! и в

[[одптисани ят|ата €нехсана а./ э'/'|л ||ещова
(тпрватпе азлоеооа)

дан||и по докр(ент за с{!моличност л.к. ш9 630502300, !!3/(. |\а28.04-2009 г. от мвР щ. €офия-
обл.

(полоер на лш'опо о<орпа, ёапа. оР?'(]!' ц ]!'яс'по лла аозёавогсетпо)

!} качество'го си на управител
(ё.пъ'хсллосгп)

на ''Ремо['т 
п строй'' []оод

(лоашлаеооово;саое ооа |;лосгплсаско)

вик/Бу_]1с'гАт 20з040678,

Бъв връзка с обявената процедуРа за въз.'|ага|{е [.[а обществена поръчка с ]1ред}1с1'

,'1'скупп1 ремонт 1!а адмпнпстративната сграда ша тп 
'|а 

г[ои - ||левен", пл. ,'}1ва[л
Р1и:пдиликов'6 .п& 8, 8и представяме на|цето ценово г!ре.цложе1!ие, както следва:

|. 1[внА и условиян^ ФоРмиРАнвто й
3а изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настояц{ата

процедура, общатд стойност на на|цето предложение въз]1иза }1а:

1126'70 лв. без,[А€

€ловом: хц]!яоа се0елссупотпшн 0ва0есе,п н ш'ес,п ]|ева ц 70 суп..

{посонва се т1асс|ро.тт 1! с,\ово.м супсэйусостплтос.: (;ез /[)1()

|10сочсна и в [1риложение ]ч[ч 1' което е нера}делна час'г о'г 1(е|!ово'го предложение.
[1ои несъответствие между цифровата *1 из1[иса}|ата с Ауми обща цена |]а

!|ред.]!оже||ис1'о |це се |1риме за вяр|!а изпис2ш!ата с думи.
11релложенага ['1е|{а вк.]|!очва всички разходи [[о из||ъ.}[[|е1|ие ||а обществената ||оръ(|ка

и не подле)!(и на промяна.

![. !|Ачиш] 1!А [[.,,!А![{Ап|Ё
|[лац|анията се }|звъртшваг в български лева, ::о багтко:]а с!у1етка пооочена от

изпълнитР,ля, Б ср'т6ц до 15 (петнадссет) работни дг|и с'!ед извър1цва|{е }|а рер1он'га,
съставя1|е на двуо'[ранс|{ приеп{а|е]|но-пРедавателен протоко'| за приемане на извър1пения

ремон'[ и предс'гаг !![{:] || ]. 1{адлеж||о оформетта факгура.

Фбразец }!! 9

БА1 {ковА смБ'гкА нА из11ъ]1Ё1,11Ё-т19:

[]}А}\: и +/ '4а///ё
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!1ршлооосенше !{э 1

коли!|встввно - стойностнА смвткА

за изпълнение на обществена поръчка по реда !та глава пета от 3Ф|| с предмет:
..1екуш 

ремонт в админисщативната сграда на 1|[ на ЁФ1'1_ |[левен,

пл. ,,Р1вш| йиндиликов" }:[9 8''

Бшёове рабоупш

.[емонтолс на вертикш|ни текстилни ЁФРи

}|1ярка !(олшчесупво
Ё0шншчна
цена без

ддс

Фбща
супойносуп

без Р[€

!{!

по

рео

3 4 э 6
1

кв. м. 20.00
2.00 40.00

1

2
'[емонтаж 

на гипсокартонови плоскости кв. м. 10.00
1.80 18.00

3 ,[оставка и поставяне на гипсокартон кв. м. 10.00
24.54 245.40

4 Фина 1шпакловка по стени кв. м. 10.00
6.35 63.50

5
['ру:плиране и латексово боядисване на два

п]!аста по стени _ цвят бял
кв. м. 40.00

4.62 646.80

кв. м. 20.00

з2.40 648.00

6

.{оставка и поотавяне на текстилни щоРи

тип руло' оъс странично водене и

закрепване към т:|ван и под - цвят

!цам11анско или лруг полобен

1
'['оваре:те' транспортиране и изхвър-]1яне на

отпадъ1(ите
кв. м. .00

65.00 65.00

0бпп!а стой[|ост оез ,..1]дь
1126.70

д
-\ -/

_/

ч / 
'?,42

')
<й,,|
;--;"---''

€.цовом: х\4ляд^седемсто'гин двадесет и [цест лева и 70 ст.

3абележка: 0бпцата стойност без АА€ в колона 6 се формира като произведение на

количеството о.г колона 4 и е)|инпчна'га це}|а без ]1]{€ от колона 5 за всеки виА работа'

Фбптцат.а стойглост на (оличеет'вегпо-стой!|ос'гната сметка се формира като сбор от

1|роиз|}едс1|у1ята на ко'(ичеството и единич}1ата цена без /[/{€ 3а всеки вид работа' }' се |1а}{ася в

,*',а
11 и'А 

'?12



ценовото |1реш|ожение' като същата [|е мопсе да надхвър.,|я 1758.00 лв. (еловом: х[[ляда
седемстот!!|| петдесет и осем лева) без.{,{€.

8сички изчисления следва да са 3акръглени с точност до втория знак след десетичната
запет{ш!.

|[ри песъответствие ме)'цу единична и обща цен4 ще се приеме за вярна общата цена.
[1ри песъответствие ме}1щу цифровата и |{}[|исапата с д)^,[и обща цена на г1Р€А.|[ожението ще

ое к!еме пРеАвг:д изписаната с ду|}|и.
[1ри устшповена явна аритметична гре1цк4 комисията ще приеме за вярна общата цена на

пред'|оже!|ието.
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