ДОГОВОР
№ ДД-52/01.06.2017

Днес, 01.06. 2017 г. в гр. София, между:
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със
седалище: гр. София, ул. “Мусала” № 1, ЕИК 130362903, представлявана от ИНЖ.
МИМА ЧАЛЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и САМУИЛ ДРАГАНОВ –
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
СВЕТЛАНА ДЕЧЕВА КЪНЕВА, притежаваща л.к. ............................ г. изд. от
МВР-Търговище и ЕГН................................, адрес: гр.Търговище 7700, ул. „Трапезица“ №
53, наричана по-нататък в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 112 от Закон за обществени поръчки (ЗОП) и Решение
№ РД-19-9/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК за извършено класиране и
определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване
нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните
регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по
обособена позиция № 18 :
„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Търговище“,
съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да
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срока на действие на договора и срещу възнаграждение да извършва дейнoстите съглсно
Техническата спецификация - Приложение № 1.
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е 24 /двадесет и
четири/ месеца.
(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Обща стойност на договора е в размер на 21500 (двадесет и една хиляди и
петстотин) лева.
(2) Двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената работа
се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отговорното лице за изпълнение по договора за
заверка в последния работен ден от месеца.
(3) Стойността на възнаграждението за месеца се изплаща в срок от десет дни от
представяне и приемане на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за
извършената работа.
Чл. 4. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път,
в срок до десет работни дни, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ДСК;
IBAN: BG19STSA93000005384703;
ВIС: .........................................;
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 430 (четиристотин и
тридесет) лева, равняващи се на 2 % (два процента) от финансовия ресурс по договора без
включен ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди
подписване на договора.
(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция, депозит по банкова
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или застраховка, за което представя съответен документ в
оригинал преди сключване на договора.
(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни изцяло
или частично, в случай че са упражнени правата по нея, след изтичане срока на договора
без се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на
договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е
внесен за решаване от компетентен съд;
(2) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора в съответствие
с разпоредбите на ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата
гаранция (в приложимите случаи).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично или некачествено
задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване
дейността

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

или

при

обявяването

му

в

несъстоятелност,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение.
Чл. 7. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума то тя се внася по
банкова сметка:

БАНКА: БНБ;
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, същата следва да
бъде безусловна, неотменяема, непрехвърляема, покриваща 100% от стойността на
договора. Срокът на действие на гаранцията обезпечаваща изпълнението следва да
надвишава срока на действие на договора с 30 (тридесет) дни.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере като форма на гаранция за
обезпечаване на изпълнението застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, тя следва да бъде предварително одобрена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отговаря на следните условия:
- Застрахователна сума – пълната стойност на договора;
- Лимит на отговорност – пълната стойност на договора;
- Застраховката да бъде сключена конкретно за настоящия договор;
- Застрахована дейност: „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване
нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални
структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“;
- Период на полицата – срока на действие на договора;
- Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за
възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени
работи от Застрахования;
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- При фалит или ликвидация на Застрахования да не се освобождава Дружеството
от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок;
- Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално
уговорения в полицата срок или той да бъде променен без писменото съгласие на
Възложителя;
-

Застрахователната

премия

да

е

внесена

изцяло

при

подписване

на

застрахователния договор.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на
Република България.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като осигури оборудвани места за
работа;
2. Да заверява, чрез отговорника за изпълнение по договора, изработените часове
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да приема

двустранно подписания приемо-предавателен

протокол на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията на
този договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да ръководи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отговорника за изпълнение по договора.
2. Да получава изпълнението на всички дейности, съгласно създадената
организация на работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на техническата
спецификация
3.

Да осъществява контрол по всяко време на изпълнение на работата.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. Да извърши работата, с дължимата грижа, количествено, качествено и в
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сроковете, съгласно организация на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и условията, посочени в
Техническата спецификация – Приложение № 1 .
2. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за информация и право на контрол
по всяко време на изпълнение на възложената работата.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неговото становище по въпроси, свързани с
изпълнението на работата.
3. Да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор.
VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 13. (1) Ежемесечно се подготвя двустранено подписан приемо-предавателен
протокол.
(2) Протоколът се заверява от отговорното лице по настоящия договор.
VІI. ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за извършената работата.
(2) За забавено плащане по договора, освен в случаите на обстоятелства
независещи от него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден от
стойността на дължимото плащане, но не повече от 10 % от дължимата сума.
(3) При пълно неизпълненние на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.
(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Договорът се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнените до момента на прекратяване на договора услуги
се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реда и условията на настоящия договор.
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7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие, в случаите на
съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внася всички данъци и осигурителни вноски,
за своя сметка.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява, използва за други цели
и да извършва услуги на трети лица, ползвайки получената информация от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в хода на своята работа.
Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Чл. 19. Не се допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор да възложи
изпълнението му на друг изпълнител.
Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, във връзка с настоящия договор
следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, 1618, кв.”Павлово”, ул.”Мусала” № 1
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: : гр.Търговище 7700, ул. „Трапезица“ № 53
(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице: Рени Пейчева Митева - длъжност Началник СГКК Търговище, тел.: 0886445564,
факс: 0601/67644, Е-mail: Miteva.R@cadastre.bg.
(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице: Светлана Дечева, телефон: 08780113753, Е-mail: s_decheva@abv.bg
(4) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е
длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 21. Всички допълнително възникнали въпроси, след подписването на договора
и свързани с неговото изпълнение, ще се решават в дух на добра воля с двустранни
писмени споразумения.
Чл. 22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на същия или свързани с него, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение, или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 23. Неразделна част от настоящия договор е Техническата спецификация и
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3aatnxxreneH
Yqacrsuxr,r

MHHHManeH cpoK 3a H3rrr,flHegue

cJreABa aa u3nr,JrHrBa MHHHMyM 6

cBrp3aHH c rrocoqeHlrre no-rope

:a I lreceq:

168 .{onexo.{aca.

(ruecr) [ocraBeHu 3aAaqH

refHocrh. npeAocraBeHr{ or orroBopHoro nHue

Ha aeH.

3a H3narHeHr{e

no,qoroBopa.

Bcu.rxx AaHr,uu

H ocr,rrypuTenH'l BHocKh 3a peanx3upaHe

[peAMera Ha ycnyrara ocraBar

H3tIf,JIO 3a CMeTKa Ha rtaCTHHKa.

Hacrosuloro npeAnoxeHue e Ba,lu71Ho 120 ar.u or KpafiHtl, cpoK 3a noAaBaHe

Ha

ot!eprrare.

Ilpe4crannnero ua oQepra, crAl,pxaua n Texxnqecxoro [peAnolxeu[e n,rrl Apyr
Ha yrracrHHKa cpoK 3a [3rr]JrHeHlle Ha ycnyrar KofTo e rro-ALJr]r or
ottpeAer,IeHfifl or Br,lroxnre"rq, e ocHoBaH[e 3a orcrpaHflBaHero Ha ro3u yqacrHrrx,
[opaArl rrpeAcraBsne Ha oQepra, neorroBapflua Ha npeABap[TeJrxo o6csexute or
Brraoxnre,rs ycnoBrlc.

AoKyMeHT

Mscro rra H3trrrJrHeHHe: Bcgxa
cneABa Aa

6r1e npegocrasrHa

B

e.qna ycnyra

cneAHUre

3a o6oco6eua no3xurrs .ll!

l:

CrKK:

Enaroearpag

3a o6oco6eHa no:nqun .lfi 2: Eyprac
3a o6oco6ena

uornqnr .Il! 3: BapHa

3a o6oco6ena flo3nunc J\] 4: Benuxo Tr,puoao
3a o6oco6ena

ro3u{[c

J\] 5: Buans

3a o6oco6ena nosuqnn Jlt 6: Bpaua
3a o6oco6eua nornqxn J\! 7: la6poro
3a o6oco6ena ro3lruun Jli 8: Kr,pAxa,ru
3a o6oco6ena noruquc .l& 9: KrocrexAa,r
3a o6oco6ena

ro3r[rc.ilb l0: Iloaeq

3a o6oco6exa

ro3uurq

JYr I

l:

fla:apaNrr<

or o6xsara

Ha npeAMera Ha nopbqKara

3a o6oco6ena no3rrrtrre Ns 12:

fhoraue

3a o6oco6eua rro3nutrfl J{! 13: Pa:rpag
3a o6oco6eua no3rlrlrfl Jt! 14: Pyce
3a o6oco6ena nocuuxc .}l! 15: C,rnaeu

no:uqzr.Il! l6:

3a o6oco6ena

Crapa 3aropa

3a o6oco6ena no3rrq[s J\] 17: CoQxr o6lacr
3a o6oco6ena noguqus .}l! 18: Tr,proaurqe
3a o6oco6ena n03rlurrr J\!

l9: Xacxoso

IIL O6paronanne r xna,rrQnxaqnr:
l. Jluqero, Koero ule x3nrnHrBa aefHocrra,

npeAMer Ha flopLqrara cneABa Aa ]tMa

MrrHxMyM 3aalpueHo cpeAHo o6pa3oBaHHet

2. Onnr

l

onncaHfiTe .qefiuocru, o6eKT Ha o6oco6eHata rro3Hur{r: ue no-ua,rxo

or

I

fOAHHA;

IV. Pery,rraru:
YqacrHurr,r r.r:6paH sa

rr3n'LJIHHTeJI, cJIeABa

aa ocurypfl noAnoMaraHe Ha gefixocrr4

cBbp3aHa c AeaoBoAcrBo t,t apxrrB Ha cborBerHara peruoHaflHa

clyx6a.

V. Orqxrase:

Or.rflraHgro Ha pa6orara
npeAaBareJreH

ce

u3B]puBa tlpe3 ABycrpaHHo nolnHczrH [pHeMo-

[poroKon Ao HaqzrrrHHxa Ha cborBerHara C.nyox6a no reoAe3nlt, xaprorpaQu_r u

KaAacrLp 3a H3BlpureHara AeiHocr or npeAxoAHHfl Meceq.

22

Ao
I'I3Ill,JIHI'ITEJIHl{fl AI'IPEKTOP HA
Af EHIIUfl rro f EOAE3r4rr,
KAPTOTPAOI'Lfl I,I KAAACTbP

TEXHI,TqECKO TIPEAJIOXEHLIE
3a o6oco6eHu

[o

rro3urlur or

Ii I Ao Nb 19

o6ulecTBeHa llopbqKa c rrpeAMeT:

"Ocuzypruaue na excnepmfla

no

ouq

ta ofietneuaoaae ayacdume na A|RR u ne nume

pezuouantu cmpyknlpu - Cayucdume no eeodetun, xapmozpa$ufl u Kadacmtp

Ifo
,,Ocnryprnaue

o6ocodeua nosuqun

Ha eKcneprHa

Jyb

I8 C|RK

(CfR$"

Trpzoauuqe:

nououl:a o6e:neqaBaHe HyxAllre ua CfKK Tr,proahue"

or

CBer,'raHa ,4eqesa KrHena

Ttpronuule, yr. Tpare3r,rua 5 3, s_decheva @abv .b g

yBA}I{AEMTT fOC[Ox{r4 r{ rOCrrOAA,
,{ernapnpan, qe cbM 3ano3Hara

H

ule H3n'r,nHr npeAMera Ha flopr,qKara B ctorBercrBHe c

ll3ltcKBaHurra Bu, aaroxenu a ,,Texunvecrara cnequrluxaqnr"u nopuarNnnnre u3HcKBayH,

oonacrra Ha [peAMera Ha nop'bqKara, Karo rlpeAcraBrM Ha Bauero BH]rMaHHe t4o
npeAnoxeHHe:

l.

Cporur 3a rl3nrJrHeHhe Ha noptqKara e 24 uecet\a or noAnucBaHe Ha aom

Bb3JIaraHe.

2. 3aautxnreteH Mr,rHHMareH cpoK 3a r3nbrHenne :a I ueceq: I 68 .rosexoqaca
3. I{e rasnr,aurBaM MHHHMyM 6 nocraaeru 3aaaqn Ha aeH.
crp. I or2

B

23

cbM

c [poeKla

Ha AoroBopa ]r aKo 6bAa onpeAeJleHa
3a rr3nr,JrHHTeJlJ rrle

cKJlrcqrrM AOTOBOp B 3aKOHOyCTaHOB9HH'
CpOK.

5. Hagror*oro

npeAJroxeHle e BarlrAHo l2O
luu

or

KpaiHLu cpoK 3a noAaBaHe

Ha

o([eprr,rre H ure ocraHe o6Bbp3Baulo 3a
MeH! Karo Moxe Aa 6r,4e npNero no BcrrKo
BpeMe npeAn
rr3THqaHe Ha TO3H CpoK.

6.

.{er<lapnparr.r,

qe cbM

3ano3Hara

c

KpurepHlr

3a

orreHKa

ua

oQeprrlre

AoKyMeHTauHrra sa yqacrHe _ ,,Haft_uucxa uena,,.

7.

o c,ryvafi, .re 6bAa ofipeAeneHa 3a H3n6JrH]4.rer, npH
cKnrolrBaHero Ha
AoroBopa Aa npeAcraB, mpaHrlt4, 3a lr3n6JrHeHt e B pa3Mep
r.r Qopva cbrnacHo ,arourrru.
npuerr.ralr

nocoqeHll B npoeKra Ha lotoBop,
3aAtnxeH[rTa cIl.

c

KorTo ule rapaHTHpaM npeacroxnl,oTo H3nbJrHeHr4E
Ha

8.

.{ex.napuparu, qe Bclrr{Kl, AaH6u, H oclrypr{TenHh BHocKr.
3a peanu3npaHe npeAMera
Ha ycnyrara ue 6r,aar H3urno 3a cMerKa
Ha yrracrHl.rKa.

Ilpu.rroxexue:

o
o

Konse or aunnoMa 3a cpe4uo o6pa:onaHue (saaepeHo xonre),
aucue o6pasoeaune
Konae or rpyaoBa, ocnrypuTenHa, clyxe6na KH xrca rJl4

eKBHBaneHTeH aoKyMeHT

3a yAocroBeprBaHe Ha onHT s

o6racrra (saeepeuo xonue)

IIoAnuc

H

lara
IIue u Qaur.lur
.{.mxHocr
Hanueuonaxue Ha yqacrufiKa

crp.2or2

rreqar

lJ--frl-t
urrx. Cnerlarra,{e.rena

lo l7 1 .

{

Ao
[I3IIbJIHI4TEJIHI4' AI4PEKTOP HA
ArEHrIr.{, rlo rEoAE3prq,
KAPTOI PAOI{' II KAIACTbP
IIEHOBO TIPEAJIOXEHIIE
3a o6oco6eHrl

[o3urr[r or J\! I

ao J\t 24

no o6ulecrneHa rlopr,qKa c rrpeAMer:
"Ocuzypneaae na eKcnepmna norrot4 sa o,etneuaBa*e Hyrrcdume
ua A,KR u ue aume
pe?uouo.twu cmpyKmypu _ Caytedume no zeodezun,
xapmozpaeut u xadacru.ap GIKQ.

Ifo o6oco6ena nosutqun

ltfe

Ig CDRK

T.opzoouuqe:

,,Ocuryp.enaue Ha ercrreprHa [o*rou1 sa o6ene.raBaue HyxIHre Ha

C|KK Tr,pronnr1e..

Or Cnernaua leqesa Kruesa
Trproezrqe, yn. Tpaneauqa 53, s_decheva@abv.bg
(rttno uauueuoeanlte Ha y\acmHuK.t u npqsHo-op?q{u3q4uouuama

yBAXAEMI,T

foclloxlr

,vy eopua)

u rocloAA,

868 rprsra c yqacrfiero MH B rope[oco.reuara o6qecrBeHa nopbrrKa, no

v

o6oco6ena

nosnqlrs Ns 18 npe4rarau cneAHara qeuoBa o$epra sa urntJrHeHr,re Ha ycJryrara, a r.rMeHHo:

O6qa crofinocr 3a Ir3rILJrHeHle Ha nopbqrara 21 500 (araAecer rr eaHa xuJrflAH

H

nercrorun) nena 6er AAC.
flocoqeHara rleHa 3a H3nrrHeHre Ha o6ulecroeuara noprqra BKJrroqBa Bcr.rrrKu pa3xoar-r rro
Ia3II6,HeHr4eTO Ha nOpSqKaTa.

II oarrnc rr ncrrar

:

rc,u J-l , 0$, ?.AI_r=-_
IIme u Qaruu.nlrrr lrHx. Creuana leveoa

Cmp.loml

