
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВКО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05353/2280,email: dgs.smiadovo(S)dpshumen.bg; dgs smiadovo@abv.bg

ДОГОВОР № ^ / ч й . 0^2019 г.

За възлагане на обществена поръчка: ’’Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 
1, б. ”а”, предложение I-во; раздел 45, група 45.1, клас 45.11; (Работи по събаряне и 
разчистване) код по CPV- 45110000; раздел 45, група 45.2, клас 45.21; (Строително 
монтажни работи по изграждане и Ремонтни дейности по сгради ) код по CPV- 45210000; 
раздел 45, група 45.4, клас 45.41; 45.44(полагане на външна мазилка, и боядисване.) код 
по CPV- 4541000 и 4544000 от Приложение № 1 към него от ЗОП, а именно „Строително 
монтажни работи свързани с извършване на основен ремонт и рехабилитация на Горски 
контролен пункт “Цонкова барака”- за съхранение на задържани и отнети в полза на 
държавата вещи в ДГТ при ТП „ДГС Смядово”

Днес, .£Ц..У.!3....... ..2019 г., в гр. Смядово се сключи настоящият договор между:
1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК

2016174120042, ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смядово, ул. ‘'Ришки проход“ № 2, представлявано от инж. >ектор,
и , о т  S  & А. Ъ» 'ъководител счетоводен отдел, като оправомощено лице, съгласно
Заповед № 549/21.12.2018 г. на <- /\ “5 ^  Л ̂ А. качеството му на Директор на
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен наречено по-нататък за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и
2. „Краси строй 999-от основи до ключ” ЕООД, ЕИК 204837214, регистрирано и 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 
управление 7800 гр. Попово, ул. „Балканска” №19, общ. Попово, обл. Търговище, с управител 
- Иванка Васкова Георгиева, чрез пълномощник си , . г̂ -  У*>л.ц 1-1 ' тев, ЕГН-
1Л - *53 от д-£> " t -Л bq Ъ?,ЛЪ Търговище, с адрес: с. Ковачевец, ул.

“Никола Радев“ №4, общ. Попово, обл. Търговище, съгласно пълномощно per. №14747 (за 
подпис), per. №14747(за съдържание), на нотариус Х.Л *)Q__bb_K ^  а НК с район PC 
Търговище, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се договориха за следното:

I. Предмет на договора, цена и начин на плащане
1.1. Настоящият договор се сключва на основание разпоредбите на чл. 20, ал. 4, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с Решене по т. 1 от Протокол № 215/16.04.2019 г. 
на УС на „СИДП“ ДГ1 Шумен и Заповед № 177 от 24.04.2019 г. на „СИДП“ ДП Шумен.

1.2. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната обществена 
поръчка: ’’Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,6.  ”а”, предложение 1-во; раздел 
45, група 45.1, клас 45.11; (Работи но събаряне и разчистване) код но CPV- 45110000; 
раздел 45, група 45.2, клас 45.21; (Строително монтажни работи но изграждане и 
Ремонтни дейности по сгради ) код по CPV- 45210000; раздел 45, група 45.4, клас 45.41; 
45.44(полагане на външна мазилка, и боядисване.) код по CPV- 4541000 и 4544000 от 
Приложение № 1 към него от ЗОП, а именно „Строително монтажни работи свързани с
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извършване на основен ремонт и рехабилитация на Горски контролен пункт “Цонкова 
барака”- за съхранение на задържани и отнети в полза на държавата вещи в ДГТ при 
ТП „ДГС Смядово”, по вид, количество, обем и по цени, посочени в количествено- 
стойностната сметка, която е неразделна част от настоящия договор.

1.3. Изработката ще бъде реализирана по КСС на Възложителя и с материали на 
Изпълнителя.

1.4. Общата сума по изпълнение на строителство по осъществяване предмета на 
договора е в размер на: 29 931,26лв. (словом: Двадесет и девет хиляди деветстотин 
тридесет и един лев и двадесет и шест стотинки) без включено ДДС и 35 917,51 лв. 
(словом: Тридесет и пет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и петдесет и една 
стотинки) с вкл. ДДС, разпределена както следва:

- Работи по събаряне и разчистване на сгради и рекултивация на терен -  1 960,00 
без вкл. ДДС

- Ремонтни дейности по утвърдена КСС -  18 181,26 без вкл. ДДС
- Строително монтажни работи по изграждане на всякакви видове сгради, 

пристройки и помощни сгради - 4 350,00лв без вкл. ДДС.
- Работи по полагане на мазилки - 4 140,00 лв. без вкл. ДДС
- Работи по боядисване - 1 300,00 лв. без вкл. ДДС

и под следното допълнително условие: ПОСОЧЕНИТЕ В КСС, КОЛИЧЕСТВА И 
ОБЕМИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ СА ПРОГНОЗНИ, КАТО ПРИ РАЗЛИКА МЕЖДУ 
ТЯХ И ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗРАБОТЕНОТО В ОБЕКТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ 
ЗАПЛАЩА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА ПО ДОГОВОРИРАНИТЕ 
ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ДАДЕНАТА ВИД ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО КСС, ПРИ 
СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 20, АЛ. 4. Т. 1 ОТ ЗОП И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВ РЕСУРС.

1.5. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение в 
количество по отделните строително-ремонтни и рехабилитационни дейности и единични 
цени, посочени в КСС, което е неразделна част от настоящия договор.

1.6. Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение по 
следния начин и в следния срок:

1.6.1. 50% (петдесет процента) или сума равна на 14 965,63 лв. (Четиринадесет 
хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки) без вкл. ДДС при 
подписване на договора и срещу издадена от изпълнителя фактура за авансов превод.

1.6.2. Окончателно разплащане по договора-След приемане на изработеното със 
съответния документ (предавателно-приемателен протокол; акт за приемане на работата 
съгласно ЗУТ и/или друг документ), който е основание за издаване на фактура от страна на 
Изпълнителя.

1.7. Изпълнителят внася в полза на Възложителя при сключване на договора 
гаранция за добро изпълнение на договора, която е в размер на 598,63 лева /Словом: Петстоин 
деветдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща 2 % от сумата по 
договора по следната банкова сметка:

IВ А N : 18500

при Щ * л З Д  ььл а  НК АД, клон Шумен.
1.8. Гара) |  говора се възстановява в 30 (тридесет) дневен срок,

след окончателното приемане на работите по договора.

II. Права и задължения на Изпълнителя
2.1. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в т. 1 от настоящия договор с 

грижата на добър стопанин, така, че то да отговаря на следните изисквания: съгласно 
изискванията за качество по БДС за съответния вид дейност.
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2.2. Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член 
в срок не по-късен от ДВА МЕСЕЦА, считано от датата на подписване на настоящия 
договор.

2.3. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение в посочените срокове и условия.

2.4. Ако Изпълнителят е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на 
изработката се окаже невъзможно, поради причини, за които Изпълнителят и Възложителят 
не отговарят, Изпълнителят има право да получи възнаграждение в размер само за 
изработената част , ако тя може да бъде полезна на Възложителя.

2.5. Изпълнителят е длъжен да даде гаранция за извършените СД, като сроковете 
съответно са посочените в наредбата.

III. Права и задължения на Възложителя
3.1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

осъществява контрол на изпълнението относно качеството, количества, стадии на изпълнение, 
технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

3.2. Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по 
време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на 
Изпълнителя направените разходи, извършената работа.

3.3. Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по 
начина, уговорени в настоящия договор.

3.4. Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, 
количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме СРРД.

3.5. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол.
3.6. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на 

изработката. Възложителят алтернативно може да избира между следните възможности:
- отстраняване на недостатъците за сметка на Изпълнителя и в срок, посочен от 

Възложителя в приемателен протокол;
- да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение на страните.

IV. Неустойки
4.1. При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор 

възнаграждение, той дължи неустойка в размер на 0,05 % на ден върху неиздължената сума, 
но не повече от 2 % от общото възнаграждение.

4.2. При забава на Изпълнителя при изработване, той дължи неустойка в размер 0,05 
% на ден върху стойността на непредаденото, но не повече от 20 % от общата стойност на 
договора.

4.3. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, той дължи 
на Възложителя неустойка в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева.)

4.4. При неритмична доставка на материали или при забавено подсигуряване на 
средства неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,05 % дневно от стойността на 
съответната забава.

4.5. Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на 
обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

V. Обши условия
5.1. Транспортните разходи по доставката на материалите и за изработка са за сметка 

на Изпълнителя.

VI. Изменение и прекратяване на договора
6.1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма при прилагане на разпоредбата на чл. 120 от ЗОП.
у* '
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6.2. Настоящият договор се прекратява в случаите на прекратяване на ЮЛ на 
Изпълнителя и/или Възложителя съгласно разпоредбите на ТЗ, или по взаимно съгласие 
между страните, изразено в писмена форма.

6.3. Договорът се прекратява едностранно от страна на Възложителя без същият да 
дължи плащане на неустойки за неизпълнение на същия в случай, че след сключване на същия 
не се осъществи финансиране на СРРД.

6.4. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство.

6.5. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по 
споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство 
на Република България.

7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 
се извършат в писмена форма.

7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, 
същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна.

7.3. Адресите за кореспонденция на страните са, както следва:
7.3.1. За ТП ДГС „Смядово” - гр.Смядово, ул. „Ришки проход” № 2. 

тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg
7.3.2. За Изпълнителя: „Краси строй 999-от основи до ключ” ЕООД, 7800 гр. Попово, 

ул. „Балканска” №19, общ. Попово, обл. Търговище, моб. 0895979789, e-mail: 
krasi.stroy.999@abv.bg

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра -  по един 
за всяка от страните.

Неразделна част от договора са следните приложения:
1. Приложение № Количествено-стойностна сметка.

VII. Съобщения

V w O '  жващ юрист\
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" № 2,тел.0535]/2280,етаП: dgs.smiadovo(5)dpshumen.bg: dgs smiadovo(S)abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ^№1
към договор да строителство №..7^.../.2zQ.'.Q.V^...2019r

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТТНА СМЕТКА 
За възлагане на обществена поръчка”Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, 

б. ”а”, предложение I-во; раздел 45, група 45.1, клас 45.11; (Работи по събаряне и 
разчистване) код по CPV- 45110000; раздел 45, група 45.2, клас 45.21; (Строително 
монтажни работи по изграждане и Ремонтни дейности по сгради ) код по CPV- 45210000; 
раздел 45, група 45.4, клас 45.41; 45.44(полагане на външна мазилка, и боядисване.) код 
по CPV- 4541000 и 4544000 от Приложение № 1 към него от ЗОП, а именно „Строително 
монтажни работи свързани с извършване на основен ремонт и рехабплитация на Горски 
контролен пункт “Цонкова барака”- за съхранение на задържани и отнети в полза на 
държавата вещи в ДГТ при ТП „ДГС Смядово”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР Мярка Количество Ед.цена Стойност

1

Разчистване на терена от двете страни на оградата и 
рязане на метални пана, както и 1 брой двойна врата 
от желязо (с флекс) м 120,00 2,93 351,60

2

Рязане на бетон на оградата с флекс и разбиване с 
къртач, дебелина на бетона 30см.*80см., вкл. 2 броя 
тухлени зидове м3 5,00 45.00 225,00

3

Направа на кофраж за основа (ЗОм. дължина, бОсм. 
височина, 40см. дебелина на бетона) на местата, 
където липсват и 2 броя колони (40см.*40см., 
височина 2м. за подвижна врата с фундамент 80см. за 
здравина, армиране и заливане на бетон В25 м3 12,50 320,00 4000,00

4
Полагане на бетонови блокчета на циментов разтвор 
(два реда по цялата ограда -  162лм.-810 броя) м2 82,00 13,00 1066.00

5
Грундиране и измазване на оградата с цимент и 
пясък, вкл. и пердашене м2 240,00 13,00 3120,00

6 Грундиране и боядисване на оградата с фасадна боя м2 240,00 7,00 1680,00

7
Поставяне на метални кухи квадрати със заваряване 
за колони (10см.*10см.*100см.) и кръгло топче отгоре бр 81 22,50 1822.50

8

Поставяне на метален винкел със завряване на между 
металните колони за закрепване на дървените пана 
(30м.*30м.*200м.) м 324,00 6,20 2008.80

9

Сглобяване на рендосани от двете страни, дървени 
пана и монтиране между металните колони 
(100см.*200см.) м 1296,00 4,70 6091,20
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10
Импрегниране и лакиране (двукратно) на дървени 
пана м2 324,00 6,50 2106,00

11 Грундиране и боядисване на метална конструкция м 650,00 2,20 1430,00

12 Натоварване и извозване на строителен материал м3 18,00 36,00 648,00

13

Почистване на мястото за изготвяне на площадка за 
навес, полагане на арматурна мрежа и полагане на 
бетон В-20 (25м2) м3 2,50 220,00 550,00

14

Изготвяне на навес за складиране на дърва за 
отопление -  бичмета, греди, ребра, обшиване с дъски 
и всички метални и крепежни елементи м2 25,00 120,00 3000,00

15
Доставка на ОСБ-плоскости и наковаването им на 
покрива, вкл. и грундиране с битумен грунд м2 24,00 18,00 432,00

16 Доставка на битумни керемиди и наковаване м2 25,00 12,00 300,00

17 Импрегниране и лакиране (двукрано) на навес м2 80,00 7,50 600,16

18 Непредвидени разходи (материали и труд) бр 1 500,00 500,00
ВСИЧКО: 29931,26

ДДС: 5986,25
ОБЩО: 35917,51
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