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Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

№14/26.08.2015 г.   

 

Извършване на Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на 

територията на Община Антон обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, 

път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – жп Гара Антон, 

финансирани от Държавния бюджет за 2015 г.  чрез  бюджета на  Община Антон 

 

          Днес 26.08. 2015 г.  в Община Антон, обл. Софийска, между: 

  

         ОБЩИНА АНТОН, с адрес:2089 с.Антон,пл.”Съединение”№1, по ЕИК/БУЛСТАТ 000777255 

и представлявана от Цонка Николова Гешева – Кмет и Мария Александрова Вътева – 

ДД”АПОФСД”, наричана по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

 и      

 

АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД  вписано в Търговския регистър на 17.05.2013 г. съд с 

решение по ф.д №544/1989110, Булстат (ЕИК) 831643461, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С.Раковски” №128, ет.8  представлявано от 

Николай Кръстев Ръжев в качеството му на Упълномощен представител и Изпълнителен 

директор ЕГН 4911096663, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  

, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: 

 

 Извършване на Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на 

територията на Община Антон обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, 

път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – жп Гара Антон, 

финансирани от Държавния бюджет за 2015 г.  чрез  бюджета на  Община Антон 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

Чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Извършване на 

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон 

обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база 

за Държавен резерв, SFO 3005 – жп Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет 

за 2015 г.  чрез  бюджета на  Община Антон 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
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Чл. 2 Ремонта да се извърши в срок 30 календарни дни от разкъртването на дупките, 

съгласно приложената оферта. 

Чл. 3 Предаването се осъществява в седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се удостоверява 

с Приемно – предавателен протокол /обр. 19/. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 4 Общата цена по договора възлиза  в размер до 60 800 лева с ДДС, съгласно 

приложената в офертата количествена сметка: 

 

(1)  Окончателното плащане се извършва по банков път в срок до  10 /десет/ работни дни 

след представяне на одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол обр. 19 и 

данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получаване на финансиравне от 

Министерство на финансите. 

(1) Цените на СМР са съгласно офертата и не подлежат на изменение по време на 

работата.  Количествата ще се доказват след извършване на СМР, които ще бъдат 

отразявани в Приемно – предавателния протокол /обр. 19/. С приемно-предавателния 

протокол ще бъде доказана и действителната цена на извършените СМР, както и 

окончателната цена определена в т.1.  

   

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.5  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 

(1) Да създаде необходимите условия за изпълнение на възложената работа, като 

осигури достъп до обекта на представители на Изпълнителя. 

(2)   Да осигури контрол по изпълнението на Договора, стига да не възпрепятства 

работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.  

(3) Да заплати стойността на действително извършените СМР на Изпълнителя след 

приемане на работата съгласно условията на т. III. 

 

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 

(1) Да извърши ремонта по предложената от него офертна цена, при условия и срокове 

посочени в този Договор. 

(2) Осигуряването на механизация, материали, както и всичко друго необходимо за 

изпълнение на Договора , е задължение на Изпълнителя.  

(3) Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на ремонта и да определи датата и 

часа за приемане на обекта или част от него, в резултат на което да бъде подписан 

приемателно – предавателен протокол. 
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(4) В процеса на своята работа да съблюдава разпоредбите на Закона за пътищата, 

Закона за движение по пътищата и правилниците за прилагането им, както и всички 

останали нормативни актове, касаещи изпълнението на Договора. 

 

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

       Чл. 7 В случай на некачествено и забавено изпълнение на договора, неизправната 

страна дължи неустойка на изправната в размер на 0.15% от общата сума по договора за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5% 

       Чл. 8  Неустойките се дължат след констатирането им с подписан от страните 

протокол, въз основа на който изправната страна може да извърши прихващане на сумата от 

задълженията си към другата страна. 

       Чл. 9 Изпълнителя дава гаранция за качеството на извършената работа като 

гаранционния срок се определя съгласно чл.20 от Наредба № 2/ 31.07.2003г и започва да 

тече от датата на подписване на двустранния приемателен протокол. 

 

    VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1520,00 (хиляда 

петстотин и двадесет лева ) представляващи 3% от неговата обща стойност – 60 800,00 с  

ДДС. 

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато 

прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30 дни. 

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

10.3. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от 30 дни след приключване на изпълнението, без да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след 

завършване и приемане на всеки отделен етап. 

10.6. 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 съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 
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     VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

       Чл. 11  При възникване на обстоятелства – природни, финансови и други, който не са 

могли да бъдат предвидени при подписването на Договора както от страна на Изпълнителя, 

така и от страна на Възложителя в три дневен срок от настъпването им следва да бъде 

уведомена отсрещната страна.  В случай, че липсва уведомление се прилагат разпоредбите на 

т. V. 

       Чл. 12  Изменения или допълнения на настоящия договор се извършват по взаимно 

съгласие на страните с допълнително споразумение. 

       Чл. 13  Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се разрешават чрез 

преговори между страните, а при непостигане на съгласие – пред компетентния съд, съгласно 

действащото законодателство. 

  Банковата сметка на Изпълнителя е:  

IBAN BG79BUIN70681050386416 

BIC BUINBGSF 

Банка „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ”, гр. София 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

    КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН    /п / „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД   /п / 

                                  /ЦОНКА ГЕШЕВА/ /НИКОЛАЙ РЪЖЕВ -  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР / 

 

 

 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п / 

                                   /МАРИЯ ВЪТЕВА/ 

 


