
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО» ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЬРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЬРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo(5)dpshumen.bg; des smiadovotSabv.bg

ДОГОВОР № 2017 r.

За възлагане на обществена поръчка: ’’Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 
1, б.”а”, предложение I-во; раздел 45, група 45.3, клас 45.31; 45.32; 45.33; група 45.4, клас 
45.41; 45.42; 45.43; 45.44 от Приложение № 1 към него от ЗОП и код по CPV- 45233142, 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,^.^..^.-.2017 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 сепяттиттте и ялпес на управление: гр. Смядово, ул. “Ришки 
проход“ № 2, представлявано от М Д 2^ 2>Ь Д Д - Директор, и , Ь Ъ М ,

Ц{\ - Ъ Ъ ^  Ръководител счетовоттен отлед;, като оправомощено лице, съгласно Заповед J№
  ЗЪЪИЧ. 1172016 г. на ию Чй, L  в качеството му на Директор на „Североизточно

държавно предприятие” д и  Шумен наречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и

2. „Ивон Строй 2016” ЕООД , ЕИК 204274844, регистрирано и вписано в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление 7800 гр. Попово, 
ул. ..Балканска” №14, общ. Попово, обл.Търговище, поедсташтяшшп от ЦД. Я, ЪЪ(\ А

ЧЛ, Д, АД Ч <\. Я, 2 ) b iVjk <Ц(\. 2 . % садресГс. юнчии, yjr
4Славяни” J№Z, оощ. ^азгра, обл. Разград в качествотсГ"му на управител на дружеството, 
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 №12, от Протокол №164/18.07.2017г на 
С на СИДП ДП Шумен и Съгласувателно писмо № 3721 от 19.07.2017 г. на „СИДП“ ДП 
Ш умен,. "L i  > . г

1.2. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната обществена 
поръчка: ’’Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.”а”, предложение I-во; раздел 
45, група 45.3, клас 45.31; 45.32; 45.33; група 45.4, клас 45.41; 45.42; 45.43; 45.44 от 
Приложение № 1 към него от ЗОП и код по CPV- 45233142, а именно „Строително 
монтажни работи свързани с извършване на основен ремонт и рехабилитацйя на Горски 
контролен пункт “Цонкова барака”- за съхранение на задържани и отнети в полза на 
държавата вещи в ДГТ при ТП „ДГС Смядово”, в количество, обем и но цени, посочени в 
количествено-стрйностната сметка, която е неразделна част от настоящия договор.
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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: 29 996,28лв лв. (словом:Двадесет и девет хиляди деветстотин 
деветдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки ) без включено ДДС и 35 995,54 лв. 
(словом: Тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и петдесет и четири 
стотинки) с вкл. ДДС, 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 14 998,14лв(четиринадесет хиляди 
деветстотин деветдесет и осем лева и четиринадесет 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.

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.

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. Възложиелят 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. В

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. V  , *  У

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.

л * 2 / 1 0
K.Z, Ъ Ш  ь ъ ^



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.

-. -г 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 5000лв (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. Общи 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.
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.

VII. Съобщения
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 г юговора, 

същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. J
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@.dpshurnen.bg; dgs_smiadovo@.abv3^ ~  ,
7.3.2. За Изпълнителя:.„„Ивон Строй 2016” ЕООД ” гр. Попово, ул. „Балканска”

№14, т ел :.................. ; моб и  л 1 п л  n s. , e-mail:...................................  . m L  Щ
Ц<\ '  ^

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

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

M i a  ъ ъ п
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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.05353/2280,email: dgs.smiadovo(5)dpshu men.bg; dgs smiadovo(5)abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към договор да строителство № ..„^ .../.^ .^ .(?7?;...2017г

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 45.3, клас 45.31; 45.32; 45.33; група 45.4, клас 
45.41; 45.42; 45.43; 45.44 от Приложение № 1 към него от ЗОП и код по CPV- 45233142, 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”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР Мярка К-во Ед.цена Стойност

Демонтажни работи 3 4 5 6
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемида м 4,00 4,35 17,40

2
Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби и 
почистване за вторично употреба м 48,00 4,00 192,00

3
Демонтиране на керемид и глинена маса от покрива и 
спукане по коруба м2 105,00 2,35 246,75

4
Демонтаж на гредоред, каратаван и летви,включително 
сваляне на материал м2 105,00 6,80 714,00

5 Демонтаж на стари прозорци от зид 130/155см бр. : 3,00 11,95 35,85
6 Демонтаж на старо дюшеме м2 36,00 5,00 180,00
7 Демонтаж на каси и врати от мукава бр 4,00 5,00 20,00
8 Демонтаж на входна двойна врата 130/200 бр. 1,00 16,00 16,00
9 Разшиване по стени пукнатини м 60,00 1,29 77,40

10 Чистенк на подпухнала мазилка м2 25,00 1,34 33,50
11 Извозване на строителни отпадаци до депо м3 20,50 21,80 446,90

Доставка на материал и изготвяне на покрив

1
Изготвяне на кофраж и армиране на пояс 25/25 (по 
периферия на сградата) м 52,00 22,00 1144,00

2 Ръчно дигане и полагане на бетон клас В20 25/25 (пояс) м3 3,30 225,00 742,50

3
Изграждане на гредоред върху зид и обшивка с не- 
рендосани дъски( кара таван) м2 79,00 28,00 2212,00

4
Изграждане на нова дървена покривна констукция от 
бичен иглолистен материал и обшивка с дъска м3 5,00 680,00 3400,00

5 Покриване на бито^зирана мушама със застъпване м2 115,00 5,55 638,25



6 Направа на скара от летви за редене на керемиди м2 105,00 12,60 1323,00

7 Наковаване на рендосани челни дъски м 38,00 16,30 619,40

8 Обшивка с вагонна шарка козирка(сачак) м2 25,00 22,00 550,00

9 Безиросване и лакиране на вагонна шарка и челни дъски м2 28,00 8,45 236,60

10 Монтаж на скоби и поцинковани готови олуци( стари) м 38,00 8,00 304,00

11
Монтаж на скоби и поцинковани водосточни 
траби(стари ) м 12,00 12,40 148,80

12 Измазване на комини свароциментова мазилка м2 2,00 11,00 22,00

13 Обшивка на комини с поцинкован ламарина бр. 2,00 65,00 130,00
15 Покриване на керемиди върху готови мушама и летви м2 105,00 24,50 2572,50

16 Покриване на била и ръбове с капаци и подмазване м 27,00 11,94 322,38

Доставка на дограма PVC и монтаж

1 Монтаж на PVC прозорци- 130/155 -3 бр м2 6,50 165,00 1072,50
2 Монтаж на алуминиева врата- 70/205 -1 бр м2 1,45 185,00 268,25
3 Монтаж на алуминиев прозорец- 60 /40 -1 бр бр 1,00 80,00 80,00

5
Монтаж на PVC каса и врата на вход - двойно отваряне- 
135/200 - 1 бр м2 2,60 185,00 481,00

6
Обръщане с мазилка откоси на врати и прозорци от 
вътрешната страна м 58,00 9,00 522,00

7 Монтаж на подпрозоречни первази-вътрешни м 4,50 21,00 94,50
8 Монтаж на каси и врати интериорни и (брави) бр 4,00 295,00 1180,00

Доставка на материал, и ЕЛ-инсталация и монтаж

1
Доставка на ЕЛ-табло влючително и ел предпазители

бр 1,00 140,00 140,00

2 Доставка и истегляне на проводник ПВ 3 х 2,5мм2 м 100,00 2,38 238,00

3 Доставка и истегляне на проводник ПВ 3 х 1,5мм2 м 50,00 2,03 101,50

4
Монтаж на фасонки висящи до 100W и презвъняване на 
ЕЛ -инсталация бр 6,00 6,59 32,95

4 Доставка на осветителни тела бр 9,00 35,00 315,00

5 Монтаж на ключове и контакти бр 24,00 7,90 189,60

6 Доставка на ЕЛ-Боилер-50 лт- комбиниран бр 1,00 220,00 220,00
7 Доставка на тухли и и зидане на вароциментов раствор м2 8 18,00 144,00

8 Доставка на мазилка и измазване м2 20,00 9,00 180,00

9 Шпакловка на стени м2 180,00 6,00 1080,00

10 Доставка на гипсо картон и монтаж на таван м2 39,00 24,00 936,00

11
Шпакловка на шевове и цялосно шпакловане на гипсо 

картон м2 39,00 9,00 351,00

12 Грундиране и боядисване на тавани бяла боя м2 60,00 7,00 420,00

13 Грундиране и боядисване на стени с латекс - цвят м2 180,00 7,50 1350,00

14
Доставка и монтаж на водопроводни тръби за студена и 
топла вода-полипропилен и фитинги / мокро- 
поме^ение/ м 25 14,00 350,00
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15 Доставка и монтаж на душ батерия бр 1,00 131,75 131,75
16 Доставка и монтаж на тоалетна чиния бр 1,00 195,00 195,00
17 Доставка и мотаж на мивка и смесител бр 1,00 240,00 240,00
18 Доставка и полагане на пода замаска м2 38,00 11,00 418,00
19 Доставка и лепене на подови плочки м2 60,00 38,00 2280,00
20 Доставка и лепене на плочки по стена м2 20,00 32,00 640,00

ВСИЧКО : 29996,28
ДДС: 5999,26

ОБЩО: 35995,54
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОШ I , л

Адрес;^гр£мядоео,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,emails | 3 0  Г  м ovo^abv.bg

Ц ь , 1 Ъ Ъ П  !  .  ' ' т . .

^  чл.2. SifiJi
X - ' O S  ^ в/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. I, б.”а”, предложение I-во; раздел 45, група
45.3, клас 45.31; 45.32; 45.33; група 45.4, клас 45.41; 45.42; 45.43; 45.44 от Приложение № 1 
към него от ЗОП и код по CPV- 45233142, 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

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР Мярка К-во

Демонтажни работи 3 4
1 Направа на дървена коруба за спускане на керемида м 4,00

2
Демонтаж на висящи олуци и водосточни тръби и 

почистване за вторично употреба м 48,00

3
Демонтиране на керемид и глинена маса от покрива и 

спукане по коруба м2 105,00

4
Демонтаж на гредоред, каратаван и летви,включително 

сваляне на материал м2 105,00
5 Демонтаж на стари прозорци от зид 130/155см бр. 3,00

6 Демонтаж на старо дюшеме м2 36,00
7 Демонтаж на каси и врати от мукава бр 4,00
8 Демонтаж на входна двойна врата 130/200 бр. 1,00
9 Разшиване по стени пукнатини м 60,00

10 Чистенк на подпухнала мазилка м2 25,00
11 Извозване на строителни отпадаци до депо м3 20,50

Доставка на материал и изготвяне на покрив

1
Изготвяне на кофраж и армиране на пояс 25/25 (по 

периферия на сградата) м 52,00
2 Ръчно дигане и полагане на бетон клас В20 25/25 (пояс) м3 3,30

3
Изграждане на гредоред върху зид и обшивка с не- 

рендосани дъски( кара таван) м2 79,00

8 / 1 0



4
Изграждане на нова дървена покривна констукция от 

бичен иглолистен материал и обшивка с дъска м3 5,00
5 Покриване на битомизирана мушама със застъпване м2 115,00
6 Направа на скара от летви за редене на керемиди м2 105,00

7 Наковаване на рендосани челни дъски м 38,00

8 Обшивка с вагонна шарка козирка(сачак) м2 25,00

9 Безиросване и лакиране на вагонна шарка и челни дъски м2 28,00

10 Монтаж на скоби и поцинковани готови олуци( стари) м 38,00

11
Монтаж на скоби и поцинковани водосточни 

траби(стари ) м 12,00

12 Измазване на комини свароциментова мазилка м2 2,00

13 Обшивка на комини с поцинкован ламарина бр. 2,00
15 Покриване на керемиди върху готови мушама и летви м2 105,00
16 Покриване на била и ръбове с капаци и подмазване м 27,00

Доставка на дограма PVC и монтаж

1 Монтаж на PVC прозорци-130/155 -3 бр м2 6,50
2 Монтаж на алуминиева врата- 70/205 -1 бр м2 1,45
3 Монтаж на алуминиев прозорец- 60 /40 -1 бр бр 1,00

5
Монтаж на PVC каса и врата на вход - двойно отваряне- 

135/200 - 1 бр м2 2,60

6
Обръщане с мазилка откоси на врати и прозорци от 

вътрешната страна м 58,00
7 Монтаж на подпрозоречни первази-вътрешни м 4,50
8 Монтаж на каси и врати интериорни и (брави) бр 4,00

Доставка на материал, и ЕЛ-инсталация и монтаж

1
Доставка на ЕЛ-табло влючително и ел предпазители

бр 1,00

2 Доставка и истегляне на проводник ПВ 3 х 2,5мм2 м 100,00

3 Доставка и истегляне на проводник ПВ 3 х 1,5мм2 м 50,00

4
Монтаж на фасонки висящи до 100W и презвъняване на 

ЕЛ -инсталация бр 6,00

4 Доставка на осветителни тела бр 9,00
5 Монтаж на ключове и контакти бр 24,00

6 Доставка на ЕЛ-Боилер-50 лт- комбиниран бр 1,00
7 Доставка на тухли и и зидане на вароциментов раствор м2 8

8 Доставка на мазилка и измазване м2 20,00

9 Шпакловка на стени м2 180,00

10 Доставка на гипсо картон и монтаж на таван м2 39,00

11
Шпакловка на шевове и цялосно шпакловане на гипсо

картон м2 39,00

12 Грундиране и боядисване на тавани бяла боя м2 60,00

13 Грундиране и боядисване на стени с латекс - цвят м2 180,00



14
Доставка и монтаж на водопроводни тръби за студена и 

топла вода-полипропилен и фитинги / мокро- 
помещение/ м 25

15 Доставка и монтаж на душ батерия бр 1,00
16 Доставка и монтаж на тоалетна чиния бр 1,00
17 Доставка и мотаж на мивка и смесител бр 1,00
18 Доставка и полагане на пода замаска м2 38,00
19 Доставка и лепене на подови плочки м2 60,00
20 Доставка и лепене на плочки по стена м2 20,00
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