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МОН - СУ „Ж. ТЕРПЕШ ЕВ“
гр. Любимец

....................

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Днес, 13.08.2018 г., в гр.София, се сключи настоящият договор между:

-

СУ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“, с адрес на управление: гр. Любимец, ул.
„Одрин" № 67, Булстат:000893295 , представлявано от Мария Стефанова Станкова директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
ВиК - Бунар ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр. Хасково, ул.
„Лестър“№ЗГ, ЕИК: 126608270 , представлявано от Фетие Мюмюн Вели, от друга
страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна.
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден протокол от дата 08.08.2018г. за
избор на изпълнител, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена
поръчка с предмет: Вътрешен ремонт на 16 класни стаи и 3 коридора на

1-и и 2-и етаж в сградата на СУ “Желязко Терпешев“ гр. Любимец.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
Строително-ремонтни дейности на 16 класни стаи и 3 коридора на 1-и и 2-и етаж в
сградата СУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец, съгласно , количества и видове СМР и
всички дейности, отразени в Техническите спецификации (Приложение № 1), съгласно
Техническото предложение (Приложение №2) и Ценовата оферта, вкл. КСС
(Приложение №3), неразделна част от настоящия договор.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват съгласно Количествено-стойностна
сметка - Приложение №3 към договора.
(3) Ако в хода на изпълнение на възложените строително —монтажни работи
(СМР) се установи, че се налага извършването на СМР (различни, по вид и
количества, от специфицираните в количествено-стойностната сметка —
Приложение №3), те се изпълняват след одобрение от Възложителя, въз основа на
подготвена от Изпълнителя и надзорния орган на Възложителя (инвеститорския
контрол) заменителна таблица, в рамките на договорената стойност по чл. 4 на
договора.
П. СРОК НА ДОГОВОРА И ОТЧИТАНЕ
Чл.2. /1/ Срокът заизпълнение на договора е до 13.09.2018г.
/2/ Срокът на строителството се удължава при неблагоприятни климатични и
метерологични условия , непозволяващи изпълнение на договорените работи,
като за всеки конкретен случай се подписва двустранен протокол.
Чл.З. (1) Отчитането на изпълнените СМР се извършва с Акт - Протокол
образец № 19, който се представя на Възложителя от Изпълнителя. Възложителят
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или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо
функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в 5-дневен срок от
датата на получаването го връща на Изпълнителя.
(2) Окончателното изпълнение на договора се удостоверява с приемо предавателен протокол, подписан от двете страни, придружен с Протокол 19.
III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл.4.(1) Цената за изпълнение на договора е в размер на 149 603,70 лева ( сто
четиридесет и девет хиляди шестотин и три лева и 70ст.) без ДДС.
Общата цена с ДДС е в размер на 179 524,44лева (сто седемдесет и девет
хиляди и петстотин двадесет и четири лева и 44ст.).
(2) Общата цена включва всички разходи по изпълнението на обекта на
поръчката. Така предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение през
срока на договора.
Чл. 5. (1) Възложителят ще плати 30% авансово цената по чл.4, ал.1 от договора.
(2) Изпълнението на настоящия договор ще се финансира с целеви средства от
републиканския бюджет, предоставени за разходване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови
средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на осигурено финансиране,
изразяващо се в непостъпване на средства при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото
направление, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надлежно уведомен и е
съставен съответен протокол за спиране на изпълнението, всички извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при наличие на
обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на изработеното и
построеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и
неустойки и лихви.
Чл.6. (1) Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя.
(2) При прекратяване на договора поради неизпълнение на задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово преведената сума се възстановява по сметка на ВЪЗ
ЛОЖИТЕЛЯ - IBAN:BG95UBBS80023106072408, В1С:иВВ8ВВС8Р-ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА- Клон гр. Любимец.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. Възложителят се задължава:
1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осъществяване на
договора.
2. Да предоставя необходимата информация и документация.
3. Да заплати уговорената цена по реда на раздел III от настоящия договор.
4. Да предаде на Изпълнителя след подписването на договора строителната
площадка на обекта в състояние, позволяващо извършването на СМР.
5. Да приеме извършените и отговарящи на предварително обявените
условия СМР с подписване на протокол за приемане на строежа.
6. Възложителят се задължава да уведоми своевременно Изпълнителя в
случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят
точното изпълнение на договора. Срокът за изпълнение на договора се удължава с
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времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за
наличието на която другата страна е била надлежно уведомена и е приела
съществуването й, на база на представените документи и доказателства.
Чл.8. Възложителят има право:
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни договора, съгласно уговорените
условия и срокове;
2. Във всеки момент от действието на договора да извършва проверка
относно качеството и стадия на изпълнение на възложените СМР, без да пречи на
оперативната дейност на Изпълнителя. Констатациите по проверката се отразяват в
протокол от упълномощените от Възложителя лица.
3. Да дава задължителни указания относно изпълнението на договора,
включително и по чл.9, ал.1 от договора.
4. Да изиска отстраняване на отклоненията по чл.9, ал.1 от настоящия
договор
5. Да проверява представените от Изпълнителя строителни книжа и
разплащателни документи.
6. Да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР, като
определи лица в 7-дневен срок от подписването на договора, които да извършват
инвеститорски контрол и авторски надзор.
Чл.9. (1) При установяване на отклонения от количеството и качеството на
извършените СМР и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в
случай, че изпълнените СМР не са придружени от необходимите строителни книжа,
Възложителят уведомява Изпълнителя.
(2) При констатирани отклонения по чл.9, ал.1 от договора, Възложителят има
право да откаже приемането на изпълнението на СМР и да не заплати съответното
възнаграждение до безвъзмездното отстраняване на констатираните несъответствия
и/или отклонения.
(3) Рекламации по чл.9, ал.1 от настоящия договор се правят в срок от 7
(седем) работни дни от тяхното откриване в писмена форма и съдържат същността
на недостатъка, деня и начина на установяването на същия.
(4) Констатациите по чл.9, ал.1 от договора се правят с двустранен протокол,
подписан от страните по договора или упълномощени от същите лица. Копие от
протокола се предава на Изпълнителя.
Чл.10. Когато обекта се замразява или спира Възложителят заплаща на
Изпълнителя извършените към момента СМР, като извършва регулация на
преведения аванс в пълен размер.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. Изпълнителят има право да получи стойността на договора в размер,
по начин и срокове, определени в настоящия договор, при условие, че е изпълнил
добросъвестно всички условия в него.
Чл. 12. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото
съдействие за изпълнение на договора.
Чл.13. Изпълнителят се задължава да влага при изпълнението строителни
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материали отговарящи на БДС и действащите нормативни изиксвания.
Чл.14. Съответствието по чл.13 от настоящия договор, се доказва със
съответните сертификати или други документи, като Изпълнителя представя същите
на упълномощено от Възложителя лице.
Чл.15. Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР:
1. Да уведоми Възложителя писмено в срок от един работен ден от сключване
на договора кои лица имат право да представляват Изпълнителя, като предостави
информация относно телефон за връзка със същите.
2. Да открие в 5-дневен срок строителната площадка и да започне СМР.
3. Да изпълни качествено в определените срокове, като организира и
координира цялостния процес на строителство, в съответствие с офертата, и
условията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
4. Да спазва указанията на Възложителя, включително и по чл.9, ал.1 от
договора.
5. В 7 - дневен срок от получаване на протокола за установените недостатъци,
несъответствия или пропуски по чл.9, ал.4 да отстрани същите безвъзмездно.
6. Да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно
наредбите на ЗУТ и да ги предава на Възложителя.
7. Да предаде на Възложителя извършените строителни работи с протокол;
8. Да почиства и извозва на подходящи и определени от Възложителя места
отпадъците, получени по време на извършване на работата, както и след нейното
завършване.
9. Да опазва имуществото на Възложителя, до което има достъп по време на
изпълнението.
10. Да спазва изискванията и нормите по безопасност и охрана на труда. Преди
и по време на строителните и монтажните работи да извършва всички изисквани
инструктажи на работниците си, ангажирани със строително - монтажните работи,
включително - относно правилата и нормите за здравословни и безопасни условия
на труд.
•
11. Да спазва изискванията и нормите на противопожарната охрана и да
предприеме необходимите за това мерки.
Чл. 16.(1) Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички
недостатъци по строително - монтажните работи, възникнали в гаранционните
срокове по чл. 18 от договора.
(2)
Действията по предходната алинея се обективират по реда на чл.9, ал.З и
ал.4 от договора.
Чл.17. Изпълнителят се задължава да се застрахова съгласно изискванията на
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, като представи за преглед застрахователните полици на
упълномощеното от Възложителя лице.
У1.ГАРАИЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 18./1/ Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 година за
въвеждане в експлоатация на строежите и минималните срокове за изпълнение на
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СМР, съоръженията и строителните обекти.
/2/ Гаранционният срок започва да тече от датата на окончателното приемане
на обекта чрез подписване на Приемо-предавателен протокол.
/3/ По време на гаранционния срок на обекта Изпълнителят ще отстранява за
своя сметка всички констатирани дефекти след писменото уведомяване от Възло
жителя.
/41 При поява на дефекти в сроковете в предходната алинея, Възложителят
уведомява писмено Изпълнителя в 3 (три) дневен срок след установяването им .
/51 Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка появилия се
дефект в гаранционния срок в 5 -дневен срок от получаване на известието.
Чл. 19. /II. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % (три) от стойността без
ДДС по чл. 4 на договора, под форма на: банкова гаранция, или внесена сума по
банкова сметка на Възложителя IBAN:BG95UBBS80023106072408, BIC:UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-клон гр.Любимец или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя и се
представя в момента на сключването на договора
/2/ Внесената гаранция за изпълнение се освобождава до 30 дни след двустранно
подписване на приемо-предавателен протокол..
Чл. 20 (1). Гаранционният срок на изпълнените СМР е съгласно посочените в чл.
20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2). Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в настоящия договор
гаранционни срокове.
(3). Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Протокол
за окончателно приемане на обекта.
(4). За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява
писмено Изпълнителя. В срок до 7 (седем) календарни дни след уведомяването,
Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване
на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от Възложителя.
(5). Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения по
предходната точка срок.
(6). За констатираните недостатъци и отклонения на изпълнените СМР по време
на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват
некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на отклоненията.

VII. ОТГОВОРНОСТ
Чл.20. При забавяне на изпълнението на задълженията си по този договор,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на видовете
неизпълнени строителни и монтажни работи за всеки просрочен ден след крайния
срок съгласно линейния график на Изпълнителя, но не повече от 10 % от общата
стойност на договора.
Чл.21.П ри забавено изпълнение на задълженията по чл.5 от този договор,
Възложителят дължи неустойка в размер на 5% от стойността на забавеното
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плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на
договора.
Чл.22. Забавата по чл.20 и чл.21 от договора се установява с констативен
протокол, подписан от изправната страна. В констативния протокол се посочва
номера на договора, датата от която започва да тече забавата, в какво се състои
забавата и конкретното искане. Копие от протокола се предава на изпадналата в
забава страна.
Чл.23.(1). При пълно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя с повече
от 15 дни от датата на сключване на договора, при системно неизпълнение на някои
от задълженията на същия по Глава IV или при констатиране на неизпълнение на
задължения от Изпълнителя в същия срок от последната проверка на Възложителя,
последния има право да развали договора.
(2) В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от сумата по
чл.4, ал.1 от договора
(3) Констатациите по ал.1 се правят с констативен протокол от
упълномощените от Възложителя лице/а. Копие от протокола се предава на
Изпълнителя.
Чл.24.(1) При неизпълнение на задълженията по чл.8, т.З с повече от 30 дни от
посочените в чл.2, ал. 1 срокове, Изпълнителят има право да развали договора.
(2) В хипотезата на ал. 1 Възложителят дължи неустойка на Изпълнителя в
размер на 5% от остатъка на цената по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
Чл.25. В случай че вредите, претърпени от изправната страна, са в по-голям
размер от неустойките, уговорени в настоящия раздел, същата има право да търси по
съдебен ред обезщетение за разликата, в съответствие с българското
законодателство.
Чл.26. В случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи
съоръжения и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за негова
сметка.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.27 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изтичане срока на договора.
2. Преди изтичане срока на договора:
2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
2.2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.
2.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора, с 7 (седем) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната
страна. В този случай страните подписват в 5-дневен срок от датата на получаване на
писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на
финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.
2.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирано текущо некачествено
изпълнение обхващащо над 5 % от извършените СМР.
2.5. При настъпване на съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на настоящия договор, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика,
с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на
6
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обстоятелствата.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.28. След подписване на договора, Изпълнителят е длъжен в 5-дневен срок
да открие строителната площадка и да започне изпълнението.
Чл.29. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да
не разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения,
както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една
от тях пред трети лица.
Чл.30. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от договора.
Чл.31. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - за
всяка от страните.
Неразделна част от този договор са:
Техническата спецификация - Приложение № 1
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2
Ценовото предложение, вкл. КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ^

ДИРЕКТОР:

УПРАВИТЕЛ:

Гл. счетоводител:,
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Образец № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от ВиК-Бунар ЕООД
(наименование на участника)
и подписано Фетие Мюмюн Вели с ЕГН:6104092632
(трите имена и ЕГН), в качеството му на
с

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга

Управител, ( длъжност)

индивидуализация

на

участника

или

подизпълнителя 126608270

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящето предложение заявяваме, че желаем да участваме в избора
на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ..Вътрешен ремонт на 16 класни
стаи и 3 коридора на 1-и и 2-и етаж в сградата на СУ “Желязко Терпешев" гр.
Любимец".
, обявен по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява.
Запознати сме с публикуваната обява за събиране на оферти, документацията и
указанията за участие, Техническата спецификация и КС -

Приложение 1, и

заявяваме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно
съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото
законодателство и представения проект на договор.
Гарантираме, че при изпълнение на дейностите, предмет на обществената
поръчка ще бъдат съблюдавани

и прилагани

всички действащи

нормативни

изисквания за този
вид дейност.
Предлаганият от нас срок за изпълнение на СМР е 30 , словом (тридесет) дни
от датата на откриване на строителната площадка. Срокът за

изпълнение на

договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече
с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
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строителството до съставянето на последния по ред констативен акт обр. 15 за
установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли
2003 г.

Срокът на действие на договора по настоящата поръчка е от датата на
влизането му в сила до датата на въвеждане на обектите в експлоатация.
С настоящото предложение представяме линеен график и диаграма на

работната ръка, към ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 (Техническо предложение) в който са
посочени срокове за изпълнение на всеки от етапите на изпълнение, предлагани от
нас.

Важно! Максималният срок за изпълнение на СМР е 30 дни. Предложения, които
съдържат по-дълъг срок от посочения, ще бъдат предложени за отстраняване.
Непредставянето ни линеен график и диаграма на работна ръка е основание
участникът да бъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие.

Предлаганите от нас

мерки за управление на рисковете, посочени от

възложителя, в методиката за оценка, са както следва:

Към ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1
Указание! В свободен текст, участниците следва да предложат мерки за всеки един
от посочените от възложителя рискове, за недопускане/предотвратяване на тяхното
влияние/последици, планираните резултати от предложените мерки,

прилаганите от

участника контролни дейности и др. под, чрез които участникът гарантира качествено
изпълнение на поръчката. При подготовката на тази част от предложението, участниците
следва да вземат под внимание качествените аспекти, които ще се оценяват чрез този
показател, съгласно поясненията, дадени в методиката за оценка

Потвърждаваме,

че

гаранционните

срокове

на

изпълнените

СМР

ще

съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003
г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.
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Съгласни

сме

да

поддържаме

валидна

Застраховката

„Професионална

отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.
Удостоверяваме и потвърждаваме, че:
- ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството,
съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие
със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на
територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта
на строителството;
- Екзекутивната документация

и необходимите

изпитания за пускане

в

експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи,
които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша
сметка.
В представеното предложение за изпълнение не се съдържа/се съдържа
(невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска
тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.
Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашето
предложени е следната...................................................................................................
Наименование на участника:
„В и К Бунар“ ЕООД - гр.Хасково

Име и фамилия на представителя на
участника: Фетие Вели
Длъжност: Управител
Подпис
Дата: 02.08.2018 г.
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Образец № 11
ДО СУ„ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ”,
ГР. ЛЮБИМЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
ВиК - Бунар ЕООД
(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за изпълнение на
обществена поръчка с предмет : „Вът реш ен р ем о н т на 16 к ла сн и ст аи и 3 коридора
на 1-и и 2-и ет аж в сградат а на С У “Ж елязко Т ерпеш ев“ гр. Л ю б и м е ц “.

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е: 149603.70 лева без ДДС ( Сто
четиридесет девет хиляди шестотин три лева и седемдесет стотинки ). Предлаганата
обща цена е съгласно КСС -Образец ./V» 11.1 към ценовото предложение.
2. Единичните цени на материалите и извършването на СМР са посочени в КСС
- Образец № 1 1 .1

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно
съответствие с условията на документацията, включват всички разходи по изпълнение
на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора,
включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника
и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби,
застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
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При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в
размер на 3 % от приетата договорна стойност без ДДС.

Наименование на участника ВиК - Бунар
ЕООД
Име и фамилия

на представителя

на

участника Фетие Вели
Длъжност Управител

Подпис _

Дата: 02.08. 2018 г.
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(
Количествена сметка
№ по
ред

Описание на строително-монтажни работи

Ед.
мярка

Количество

Единична
цена
(лева)

Обща цена
(лева)

1

2

3

4

5

6

1 Сваляне на подпухнала вароциментова мазилка

m2

350

1.50

525.00

2 Вароциментова мазилка по стени - кърпеж

m2

350

12.00

4200.00

3 Очукване на стени и тавани

m2

3437

0.50

1718.50

4 Д ем онтаж на ламперия

m2

101

5.00

505.00

5 Обръщ ане на Страници с гипсокартон

л.м

363

12.00

4356.00

6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд преди мазилка

m2

3437

1.90

6530.30

7 Гипсова мазилка по стени и тавани

m2

3437

10.80

37119.60

8 Финна гипсова шпакловка по стени и тавани

m2

3437

5.50

18903.50

9 Грундиране с латексов грунд

m2

3437

1.90

6530.30

10 Двукратно боядисване с латекс - цветен

m2

2957

6.50

19220.50

11 Доставка и монтаж на окачен таван 60/60

m2

336

26.00

8736.00
21504.00

12 Доставка и монтаж на ламиниран паркет вкл.всички разходи

m2

768

28.00

13 М онтаж и дем онтаж на скеле

m2

250

5.00

1250.00

14 Направа на м инерална мазилка до 1,60м

m2

480

22.00

10560.00

15 Ръчно събиране на строителни отпадъци

m3

18

10.00

180.00

16 Извозване на строителни отпадъци д о депо

m3

18

35.00

630.00

17 Полагане на кабел СВТ 3*2,5

м

180

6.50

1170.00

18 Полагане на кабел СВТ 3*1,5

м

640

5.50

3520.00

19 Полагане на кабел 3*6

м

30

11.50

345.00

6

350.00

2100.00

СУМА БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО СЪС ДДС:

149603.70
29920.74
179524.44

20 Разпределително ел.табло

бр.

