предложение от Протокол е рег. № 400-7048/30.08.2018 г., от работата на комисията,

назначена със заповед на Командира на ВВС е рег. Ха ФСД-225/ 28.08.2018 г., за
разглеждане, оценка, допускане и класиране на офертите на участниците на

081" във военно формирование 44510-София"
между

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ - ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ

22800-СОФИЯ,

представлявано

01

командира

на

Военновъздушните сили - генерал-майор ЦанкоСтойков, с адрес: гр.

София, п.код 1606, бул. „Ген. Тотлебен" X* 34, БИК: 129010189, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
„ХАЙТОВИ-СИЕ" ООД, ЕИК:115501107, със седалище и адрес на управление:
гр.София, п.к.1303, ул. "Софроний Врачански" X^ 2А, представлявано от Захари

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое
задължение, срещу заплащане, да извърши строител но-ремонти и дейности във

„Съоръжение 081" на военно формирование 44510-София, войскови район 2479, в
договор).

ЧлД. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява за
№ 2/22.03.2004г„ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия

на труд при извършване на строителни и ремонтните работи (СРР).

II. ЦЕНА И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Цената е в български лева, с включен ДЦС, и се формира като обща
•га за извършването на всички дейности, описани в Количествено-стойноетна

(2)В цената са включени СРР по Количествено-стойностна сметка, всички
транспорт, управление, застраховки, наеми за строителни машини и други подобни
(3)Цената на описаните в Количествено-стойностна сметка обем и съдържание
на дейности и материални средства за доставка, не подлежи на промяна за срока на
действие на договора.
(4)СРР изпълнявани в отклонение от нормативно установените правила за
изпълнение

и

приемането

им

(съгласно

11ИПСМР), не

се

изплащат

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5. Общата стойност на договора е 80 820,30 ле. (осемдесет хиляди

осемстотин и лвадесе) лева и тридесет стоннки). без включен ДДС и 96 984,36
лв. (деветдесет и шест хиляди деветстотин осемдесез- и четири лева и тридесет и
шест стотинки) с включен /]ДС.
Чл.б. Начин на плащане.

Министерски съвет с рег. Х^ 592/21.08.2018 г.
(2) Плащането ще се извърши с платежно нареждане от военно формирование
44510-Софня. след изпълнение на строителната услуга по договора, в срок до 30

(тридесет) календарни дни от получаването на документи посочени в чл,7 от
настоящия договор, по банковаш сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ,

ШАХ:

Чл.7. Необходими документи за извършване на плащането:
(1) Протокол/и за приемане изпълнението на строителната услуга

формирование 44510-София, и представител на изпълнителя на ОП;
(2)Приемо-предавателни протоколи за получаване/приемане на материални

средства (при наличие на такива);
(3)Всички документи, необходими за приемане

на строителната услу| а

съгласно Наредба Хе 3 от 31.07.2013 г., за съставяне на актове и протоколи по време

фф

(4) 11адле жно оформени фактури
подписани съответно

ог пред.ставители на

44510-София,

.

Воею ю формировани е 44510-Софи:

•

адрес : кв. Бояна, Стогшчна община;

•

ЕИК:

1290101890152;

. МОЛ
Чл.8. Пр
СРР в памкит е на общата сте

ността на въ

ВЪЗЛОЖИ^ ЬЛЯ, и се заплащат както следва:

СРР надвишават заложените количества

^ съгласувано с

в Приложение X

]

от договора,

ВЪЗЛОЖИТ^ЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените СРР по посочените от
(2) В случаите по настоящия член, при възлагане на други видове СРР, извън

посочените в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще ги заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични йени, формирани при следните показатели на
ценообразуване и доказани с анализи и съгласувани от представители на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1а труд ^ по УСН, със средна часова ставка 4.30 лв./ч.ч.
2. Разход на материали -

ю У(

2. Допълн ителни разходи
4. Допъщ ителни разходи
върх
5. Достав о-складови и

транс портн

ш с фактури

руда до 90%
раз ходи до 10

6.Печалба - до 10 % върху стойността на изпълнените строително - ремонтни

7,ДДС - 20 % съгласно Закона за добавената стойност.

(3) Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани
тичествено-стойностни сметки за действително извършените СРР и гонсоална

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА УСЛУГА
Чл.9. (1) Срокът на изпълнение на договора е до 90 (деветдесет) календарни
дни, считано ог датата на подписване на Протокол обр, 2 по Наредба Хе 3/31.07.2003
г. за откриване на строителната площадка за обекта на МРРБ.

Приемателния протокол за обекта. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемателния протокол се
подписва от представител на военно формирование 44510-София.
(3)Изпълнението на СРР може да се спира, установяващо се с Акт, обр.10, от
Наредба Ха 3 от 2003 г. за откриване на строителната площадка за обекта на МРРБ
(4)При спиране на СРР на основание настоящия договор, крайният срок на
изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Чл.10. Мястото на изпълнение на услугата е територията на военно формирование

44510-София - войскови район Х 2479,.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ЧлЛ1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му ог
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение № I от настоящия договор, при спазване на
нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и
монтажни работи и изискванията на чл.169, ал.1, от Закона за устройство на
територията.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се

задължава

материалите

и

строителните

оценяване съответствието на строителните продукти.
(2) Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строителната
услуга, да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат

Ч.т.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи,
протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените

СРР и приемането на обекта - декларации за съответствие, протоколи, актове и

Чл-14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в

(седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили с
дефекти и недостатъци на изпълнените от него СРР в гаранционния срок съгласи
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти пр
неправилна експлоатация на сгради ге и съоръженията.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява единствено писмен
разпореждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на настоящи

договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:

класифицирана информация е ниво „Секретно", по смисъла на Закона за защита и

(2) Изискването по предходната ад. 1 от настоящия член от договора се отнася
и за подизпълнителите, които ИЗПЪШМТЕЛЯТ може да ползва за изпълнение н
Централния професионален регистър на Сфоителя, пета група съгласно Правшшин
за реда за вписване и водене на ЦПРС, във връзка с чл.137, ал.1, от ЗУТ- отделн

видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейносп

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок от 3 (три) работни, след
подписването на настоящия договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид
(на хартиен и електронен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката,
необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо
строителната услу| а.

Чл.20. {1) ИЗПЪЛ! П4ТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки

(2)В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите
пътиша и подходи при изпълняваните от него СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да ги ремонтира за своя сметка,

Чл.21.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в
комисии назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във воъзка с изпълнение на нормативната
уредба.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент

Чл.23. (1) Кон грол върху изпълнението на строителната услуга ще бъде

формирование 44510-София.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава командира на военно формирование 44510София, да подписва всички документи, свързани с изпълнението, заплащането и

приемането на строителните услуги по настоящия договор, според необходимостта.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава лично или чрез негов представител, да
заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки непредвидени
СРР и други разходи, като до 5 (пет) работни дни след извършване на строителната
услуга да организира подписването на протокол за приемане на извършените
дейности.

Ч.т.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури до^тъп до обекта, съгласно
предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съгласно чл.18 от настоящия договор, необходими за изпълнение на СРР, за които
има представени копия на разрешенията за достъп до класифицирана информация с

ниво „Секретно".

Чл26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени СРР да
бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за
изпълнение и приемане на строителната услуга и нормативните документи, като

всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури
необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт, образен 10 от
Наредба № 3 I 31.07.2013 г., за спиране на строителство.

Чл.28.При виновно неизпълнение на договорения срок за изпълнение на

строителната услуга съгласно чл.9 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да наложи санкции съгласно рачдел IX. НЕУСТОЙКИ от настоящия договор,
конто се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не

VII. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
СРР, както и за неупоменати в договора, не трябва да са по-малко от минималните
гаранционните срокове, определени в Наредба ^ 2 от 31.07.2003 Г. на МРРБ.
Чл.30, Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Протокол/и за
приемане изпълнението на строителната услуга по договора, съгласно чл.7, ал.1 от

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.31. Гаранция за изпълнение на договора.
(1] Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, към момента

на подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение - парична
сума, в размер на 4 040,00 лв. (четири хиляди н четиридесет лева),
представляваща 5 (пет) % от общата стойност на договора без вкл. ДЛС, под
формата на оригинал или сканирано копие от банков документ, заверен „Вярно с
Командване на Военновъздушните сили, военно формирование 22800-София, в

„УниКредит Булбанк", гр. София, 1ВА№ ВС27 11МСК 7000 3320 4488 76, В1С:

ЦМСКВ^5Р.
(2)Разходите по превода на паричната сума за гаранцията за изпълнение са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3)Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в
срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на протокола за приемане на
услугата,

ако

не

са

налице

основания

за

задържането

й

от

страна

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в пълен размер при

качествено

и

точно

изпълнение

на предвидените дейности,

съобразно

с

техническите изисквания и клаузите па този договор.

(5)Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съда. При решаване на въпроса в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, в размер, отговарящ

на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6)Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните
1.При съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера и
правото на получаване на неустойки, предвидени в раздел НЕУСТОЙКИ от

2.При произнасяне на съдебен орган по спор между страните. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение,

за удовлетворяване на свое вземане, в съответствие с решението на съдебния орган;
(7)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи

IX. НЕУСТОЙКИ
Чл.32. (1] При неизпълнение срока за строителство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 1 (един) % от общата стойност на договорените видове СРР,
без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %.

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той

(З)При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността по чл.5 от

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.ЗЗ. Действието на този договор се прекратява:
(1)С изпълнение предмета на договора и предвидените плащания;

(2)По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
договора, отправено писмено, с 3 (три) дневно предизвестие, при неизп1
задьлженията на ответната страна;
(4) При прекратяване на легитимността на юридическото лице
правоприемство,

Чл.34. (5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 5
(пет) дни или няма да извърши СРР по уговорения начин и с нужното качество,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаша на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са изпълнени

качествено и могат да м^ бьдат полезни,
Чл.35. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причи

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ог гаранционните срокове за изпълнените н
СРР.

до прекратяване на договора.

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

естети ние на непреодолима сила, като земетресение, пожари, наводнения

епидемии военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани,
ограничения, нареждания и други подоОни, които са наложени с административен

се предвиди и предотврази, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.
Чл.39. Не с налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на

нсположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата зрижа е

която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от
5 (пет) дни от възникването или преустановяването й.

Чл.41. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, е акт,

настоящия договор срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде
потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да ее
позовава на форсмажорни обстоятелива.

била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица
по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор,
информация, станала му известна при изпълнението му.

Чл.45. Документ,

изготвен

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

станал

достояние

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се
дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или служители, ще ост;
изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратявг

Чл.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
-овор, да не заснема, фотографи^

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.47. Изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е
изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно
чл.1]6,ал.1,отЗОП.

Ч.т.48. Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с
изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се уреждат чрез преговори, а
при невъзможност за постигане на съгласие, се уреждат по съдебен ред, съгласно
българското законодателство.

Чл.49. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност
на друга или на договора като цяло.

Чл.50. Нито една от страните по договора няма право да предава правата и
задълженията си по настоящия договор на трети лица.
Чл.51. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения.

Ха 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.52. Настоящият договор ое състави и подписа в 2 (два) еднообразни

Чл,53. Договорът влиза а сила от деня на регистрирането му в деловодната сг

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действа до цялостното изпълнение на задълженията от

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. София, п.код 1606
бул. „Ген. Тотлебен" № 34

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ХАЙТОВИ-СИЕ" ООД
гр. София, п.код 1303
ул .„Софроний Врачански" №2А

сектор „Договори и обществе
Лине за контакт:

Ьмил Милушев
сл.тел.: 02/92 24 214
моб.тел.: 0886 099 464

ПОЛКО^НИК БОЙКОСОКОЛОВ
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ"

В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС
ЙОР ИВАН ПЕТРОВ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В
КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

Захари Хайтов

сл. тел.: 02 980 33 44
моб.тел.: 0888 347 534
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във военни формирование 44 ДП Сфии
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ВНИК БОЙКО СОКОЛОВ
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ"

М1ДВАНЕТО 1^А ВВС

ОР ИВАН ПЕТРОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ В
КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществената поръчк
гема в „Съоръя^

о формирование 44510-София"

от: „ХАЙТОВИ-СИЕ" ООД
със седалище и адрес на управление: 1303 София, ул.„СофрониЙ Врачански" №2А

ЕИК 115501107, тел: 02 980 33 44 факс 02 989 31 31
участник във възлагането на обществена поръчка С предмет „Ремонт на
канализационна система в „Съоръжение 081" във военно формирование

44510-София"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с представената от Вас Документация за изпълнение и а

081"

във

военно

формирование

44510-София",

Ви

информираме,
Представляваното от мен дружество „ХАЙТОВИ-СИЕ" ООД е в състояние
изисквания, съгласно Количествено-стойности ата сметка, Приложение ^ 1 към

извършват във войскови район № 2479,'Р, стопанисван от военно формирование
44510-София, като транспортът на материалните средства и оборудването ще
>с собствен транспорт и за наша сметка.
Съгласни сме, съответствието на

Строително-ремонтните работи с

). Вложените материални средства и извършените ремонтни дейности ще

срок на гаранция съгласно Наредба 2/31.07.20ОЗг. за въвеждане в
експлоатация на строежи в Р Кългария, след въвеждане в експлоатация, считано

от датата на протокола за приемане на строителната услуга.
4.При приемане на строителната услуга

ше бъдат

документи, предвидени за съставяне на актове и прото^
СТрОИ'

5.Съгласни сме уреждането на възникналите рекламации
съгласно действащите към момента на подписване на догов

документи и българското законодателство.
6.Съгласни сме контролът на качеството и управлението на рекл

|мациите
да
се извършва съгласно действащите към момента на подписване на
договора,
нормативни документи за осигуряване и управление на качеството в МО и БА.
7.Срокът на валидност на това предложение е 60 (шестдесет) календарни
дни от крайния срок за подаване на офертата. Съгласни сме този срок да бъде
от възложителя срок
8.3аг
м офертите. Нес

