ДОГОВОР
№ ДД-56/01.06.2017 г.
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
ВАНЯ ПАВЛОВА АНДОНОВА, притежаваща л.к. № ………………………/25.10.2011 г.
изд. от МВР-Габрово и ЕГН-…………………………, адрес: гр.Габрово 5300, ул. „Кокиче“ № 10,
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 № 7 „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Габрово, 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 срока на
действие на договора и срещу възнаграждение да извършва дейнoстите съглсно Техническата
спецификация - Приложение № 1.
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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 21 590 (двадесет и една хиляди
петстотин и деветдесет) 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: BG78STSA93000020178275;
ВIС: STSABGSF;
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 432 (четиристотин тридесет
и два) 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.
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
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(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;
- 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
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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 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
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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.
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.Габрово 5300, ул. „Кокиче“ № 10
(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице: Нели Лазарова - длъжност Началник СГКК Габрово, тел.: 0886445552, факс: 066/860373,
Е-mail: Lazarova.N@cadastre.bg.
(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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(3) Jlzue 3a koEralcr or crpana na

II3IIbJIHIITEJIfl

:

Jllrqe: Bans An4onona, reretfon: 0885 671232; E-mail: ...................

(4) IIpu npoMsHa Ha AaHrrrrre, nocoqeHr.r B npeAxo.{Hara aJrrrHer, Bcrl(a or crpaHlrre e AnaxHa
Aa yBeAoMr.r ApyraTa B TpI,I,uHeBeH cpor( oT HacTG[BaHe Ha npoMrHaTa.

rilJl. 21. Bcr.r.ftII .qonrmrHTeJlHo
CB6p3aHr.r

c

HeTOBOTO I,I3II6JIHeH[e,

BG3rrrrKHaJru

BBnpocu, cJre.{ [o.qlucBaHeTo Ha .qoroBopa

tqe Ce pe[IaBaT B Ayx Ha 4O6pa eOU C

H

AByCTpaHHI.I rruCMeHI,l

caopa3)MeHr.rr.

IItt.22. Crpature no Hacrorru[s AoroBop rqe pe[raBar crlopoBere,

c HeroBoro rbilryBane, neAeic'rnr,rrelnocr,
no B3aLIMHO C6 lacle U C IIACMeHI'i ClOpa3]A{eEIrr, a [p]I

q3n6rHegr.rero Ha c6rrlu, lrnrr cBT,p3aH[
Her,r3nBJrHerr[e,

unu npeKparrBaHe

HenocTr4taHe Ha

c6

c

B63H[t(HzuII{ IIpu I{ IIo aoBoA

Hero, rrJIIr

lacfle B6[poctT ce oTHac,3a pelxaBaHe [pe.( (oMIIeTeHTHIL C6A Ha TepIITOprrrTa

ua Peny6nr.rxa E'bnrapvs no pega na fpaxgarrcKl,L lpoqecyaJlell KoAeKc.

9,r. 23.

Hepa:4eJrna qacr

or Hacrosrq { AoroBop

e Texnuqecrara cneqr@}rraqu u o<fepra ua

I,I3IIbTHUTEIq.
r{1, 24. 3a ueype4eurre B Hacrosrll4, aoroBop Baflpocu ce [pI'IJIarar

pasuopeg6ure na

,(eiicrsa loro 3a(ono.qarencrBo na Peny6lura Etlrapur.

HacToxlqurr aoroBop ce u3rorBI,I r.r [oArII{ca n .qsa eAuoo6pa:}Ha eK3eM[]upa

I{3IIbJIHI,ITE JIA s

eAu:f. sa

-

eAIrH 3a

B63JIOi(UTEJIfl.

llpu,roxennn:
flpunoNenae

flpuroxeuue J\b 2 llpuroNeaue }.lb 3 J,{b 1

Texuu.recrara cneuutfuraql'Ix
TexnuqecKoro [peAJIoxeHIre
I-{euonoro npeanoxeHfle

Y.'

II3TIB"IIHI,ITEJI:

Bb3JIOITIITEJI:

;'/
BATIfl AHAOHOBA

A|EHIII{'I IIO
KAPTO| PAOI{fl U KAIACTT,P
[IHX. MI{MA IIAJIEBA
I{3TIbJIHI,ITEJIEH AI{PE KTOP

L'ranen cqeroBoalrreJr

:
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Texnuqecrca cncquQurcaqr.ra
3a o6oco6eur rro3rrUru

AreH4.rrra no reoAe3HJr, xaprorpa{m

u

or

]lt I Ao llt

Kagacrtp
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(A|KK) xrru Munuctrpa

Ha

persoHaaHoro pa3BHTHe u 6.naroycrpoficrBoro e cb3,4aAeHa Ha ocHoBaHlle 3axoHa ga
Ka,[acrtpa

tr ,,^,orH'r,, perHcrr,p (3KHP), xofi.ro e a c,Jra or I rxyapu 2001 r. AreHqurra r,Brrb,rHrBa
npliera c peueHHe ua Murucrepcrur ctrer fltlrocpoqHa nporpaMa 3a
AeiHocma no
CA3AABAHCTO HA KAAACTPZIJIHATA KAPTA H KAAACTPANHTTTC
PEIUCTPH

(KKKP)

UA CTPAHATA KArTO H

exeroaHo arcryajrH3l{paHa roIHuIHa nporpaMa.

Arenuugra no reoAe3uJt, rcaprorpaQru

u

Kaaacrbp urraa

2g reprroprraJrHH

3BeHa

_

c.n)cr6l no reoAe3Hr. raprorpaQur l,t Ka.qacrap (C|KK), pa:nonoxeHg 8 a.qMyHucrpar1BHlrre
ueHToBe ua o6lacrme.

Clyx6ure ro

reoAe3r.rr, raptorpaQux a Kalacrap

Korrrponupar or c'rpaHa ga

A|KK

(C|KX) urrlar

Ba:r<rlara

ponr, Karcro Aa

npaaocnoco6nme H3rrLJtHHTenr{ B npoueca Ha c,b3AaBaHe

Ha

KKKP, rara H no npr{eMaHe Ha rpafiHx-r npon}rr.

Kru uacrolulul MoMeHT B qacr or C|KK

xrua ueo6xogxttogr

or eKcnepru, Korro

Aa

noAnouarar aeiuocrra.

flo toaa :a4aure AfKK
Ha H3HcKBaHrurra

nepuoa

or

ta

ocurypla eKcneprHa noMorrl B pa6orHx, npouec Ha

xoiro orroaapr

C|KK

epeue. .{eiuocrHTe, r.r3HcKBarrlu eKcrreprHa HaMeca ca cBrp3aHH

aefloaoacrBo H apxgB

K't

aa orpeAeneg

c

BoAeHe Ha

M C|KK, raro H3nlJrHeHue Ha [ocraBeHh 3aaaqu, orraHH3auulr

Aoxyuernoo6opora yt apyrt

I.

e Br,:loxuTen H r{e Bb3Jroxr.t Ha I,I:nr,lxxre.t,

Ha

.

Ocuosnx lef,xocru:

l. loxyuerrxo oxoMruleKroBaue H noapexaaHe Ha aocHera;
2. AauusncrparuBHo-TexHuqecKo peanlr3xpaHe ua re Hosru cBlp3aHH c pa6orara
c

aoKyMeHTx, qpe3 Konup:rue, cKaHxpaHe

n

KoMnfleKroBaHe Ha MarepltaJru r.r npu6upaHe a

apxH8.

Yc"nyrure, npeAMer Ha nopbqxara, ce [3Br,puBar noA np.aKoro pbxoBoAcrBo u KoHTpo,
OT CTPAHA HA HATIANHHqHTC HA
KoHKperHnre 3ad.zq.tl

L4

CTOTBETHATA

CIKK.

HAqA.TTHUIT{TC

pe4a :a pa6orara Ha eKcneprHTe no Mesra.

HA

CI-KK

ONPEgEITT

II.

Cpox H Mflcro 3a rl3nbJrHeHrle Ha fiopLrrKara 3a o6oco6esu noluuun Jl! I

Cpox ra rr3ntrueHrre: 24 (4saAecer u verxpn) Meceua!

cqHTaHo

-

19:

or aarara Ha

noangcBaHe Ha aoroBopa 3a H3nbrHeHHe.

-

3aar,,rxxreneH M[Hr'IMzrneH cpoK 3a H3rI'LJlHeHHe :a
Yqacrnux,

r

I ueceu:

168 qosexoqaca.

cneABa Aa n3naJIHtBa MuHHMyM 6 (urecr) nocraBeH[ 3a,[arl[ Ha aeH,

cB6p3aHr,l c nocoqeHHTe no-rope

geftuocrx, [peaocTaBeHu oT oTroBopHoTo nHrle 3a TBITSJIHeHI{e

rro aofoBopa.

Bcuqxs aaur,ur

H

ocHrypHTenHH aHocKfi 3a pe:rnn3l4page npeAMera Ha ycnyrara ocraBar

H3UrrO 3a CMeTKa Ha l/rlacTHHKa.

Hacto.{tqoro npeAroxeHxe

e

BaJrIraHo 120 artu

or

xpafixu-r cpoK 3a noAaBaHe

Ha

o$eprxre.

flpegcranrxero ua o$epra, cr'a]pxaua s Texnuqecroro trpeanoxerlffe nJIIr apyr
aoKyMeHT Ha yqacrHtlKa cPoK 3a rr3trL,'IHeHtre Ha yc.[yrar xof,ro e [o-[LJrLr or
otrpeAeneH[s or Brr,roxxre,lfl, e ocHoBaHue 3a orcrpausBaxero Ha ro3n yqacrufix'
rropaAu npeAcraBsHe Ha o$epra, ueorroBapflura Ha trpeaBap[TeJuo o6nneuure ot
Brsaoxurerc ycJroBHfl.

cneaBa

Mccro ua Ir3nlJIHeH[e: Bcrrca eaua ycnyra or o6xsara ua npeaMera Ha nopa'{xara
aa 6tae npeaocrascHa s creaHHTe C|KK:
3a o6oco6eua

no:xqxc ]l! l: E.laroearpaa

3a o6oco6eHa uorxqnn Nr 2: Eyprac
3a o6oco6exa no3rrrrrlr Ne 3: Bapxa
3a o6oco6ena no:nqus Ns 4: Beanxo Tr,paoao

3a o6oco6ena no:nunn Jtt 5: BuanH
3a o6oco6ena no:urlns Ns 6: Bpaqa
3a o6oco6ena no:uqnn Nr 7: I-a6poao
3a o6oco6ena

no3uqls )l! 8: Kr,paxann

3a o6oco6era no3Hurr.ll! 9: Krocrenau-n
3a o6oco6exa n03uurs

.lM0:

3a o6oco6eua nosuqxs Jl!

ll:

Jlore.r

fia:apaxnx

v

3a o6oco6ena uossuuc Ns 12: Iluosafie
3a o6oco6ena

no:xqrs J\!

13: pa3rpaA

3a o6oco6exa no:uqnn Jl! 14: pyce
3a o6oco6ena nolnqnn Jt{!

l5:

C,rueeH

3a o6oco6ena no:nqnn J\! 16: Crapa 3aropa
3a o6oco6eua no3nurre Ne

l7:

3a o6oco6eua nosxqna Nr

l8: Tr,proauqe

Corf n.r o6_,rac.r

3a o6oco6exa no3uu[c Jt! 19: Xacroso

III. O6pa:onauxe n xnalnenraqnr:
l. lluqgro, Koero ue nsntln.era gefinocrra, npeAMer Ha [opbt{Kara

cneABa Aa }rMa

MHHtrMyttt 3aBapueHo cpe,aHo o6pa3oBaHfi e:

2. OnHr s onHcaHHTe gefiuocru, o6eKr Ha o6oco6eHara no3r.rq[r: ne no-uaaro or I
roaxHa;

fV. Peynrarr:
Ygac,rxnrr,r u:6pau :a x3IrbJrHHTefl, cJIeABa
cBr,p3aHa c Ae[oBoAcrao H apxxB Ha

ra ocur)?fi

[oAnoMaraHe Ha AeEHocrr4

ctorBeruara peruouamra c.nyx6a.

V, Orqfiraue:

\-7

Orrurauero ua pa6orata ce
np€aaBareneH nporoKon

ro

H3BRpuBa .{pes AByc.rpaHHo noArrucaH npueMo-

HarranHrrKa Ha

clorBerHara Cllz<6a no teoae3l,rr, Kaprorpa+u

KaAacrbp 3a rj3BlpureHara AefiHocr or rrpeAxoAHx;r Meceu.

H

Ao
II3tII,JIH I,ITEJIHl,lq AHPEITTOP HA
Af EHIIIfl IIO f EOAE3r.Ifl ,
KAPTOIPA@I,I'I I,I KANACTI,P

TEXH I,ITIECKO IIPEAJIOXEHI,I E
3a o6oco6eHu no3uurru

or Jl! I Ao J{b t9
\

no o6ulecrneHa flopbqra c rrpeAMer:
"Ocuzypneaue na eKcnepmHo ho,uor4 ta o6ezneuaeaue nlterdume aa ALRR u ueinume
pe?uoHantu cmpyxmlpu - Caytc6ume no zeodezun, xapmozpaeut u xadacmtp

IIo

GfRn"

o6oco6ena nozuqun Jlb 7:

,,Ocuzypnooae ao eKcnepmuo ,tottouq zo o6etneuaeaae aycrdume ua

CfRK-lfo1poao

,,

Or BAH.tl IIABJIOBA AHAOHOBA
(nttno xauueuooaa

rrJ)c

e ,!a ygdcmhuka u npa*Ho-op?aHu3a4uoHtama

uy @opua)

]

yBAXAEMI,I IOCIIO)I(Ir Ir rocIIoAA,
fleuapnpanre,

'{e cMe

3ano3HarH

H ue

u3nLJIHt

M

npeAMera Ha noptqKara

B

cborBercrBHe c u3HcKBaHHrra Bu,:a,roxenn e "TexHr.rqecxara cnequtlnxaqur" H HopMarHBH Te
l.l3HcKBaHl,l' B O6naCTTa Ha [peaMeTa Ha nop.rrvKaTa, KaTo npeacTaBrMe Ha BaUreTO BH[MaH[e

HaueTo npeanoxeHHe:

l. Cporrr 3a H3n'bJrHeHre Ha nopbqxara

e 24 ueceua

or

rroanHcBaHe Ha aoroBopa

3a,J

Br3IafaHe.

2.
3.

3a1urxrreleH

4.

3ano:uaru cMe c flpoeKra Ha Aorooopa n axo 6r,4eu onpeaeneHlr 3a H3nr,JrH[Ter, ue

MHHfiManeH cpoK 3a H3nbJrHeHne aa

I ueceq: l68qoseroqaca

[I-{e rsnurruBaMe Mr,rHHMyM 6 nocraseH}.r 3aAar{ll Ha AeH.

cKJ',lrcqfiM aoroBop B 3aKoHoycTaHoBeHH, cpoK.

crp. I or 2

23

5.

Hacroruloro flpeanoxeHue e

BaJTHAHo

120 luu

or rpafiunr

cpoK 3a noAaBaHe

Ha

oQeprnre H ure ocraHe o6er,p:aau1o 3a Hac. Karo Moxe aa 6r,ge npuero no BcrKo
BpeMe flpen
n3THqaHe Ha TO3X CpOK.

6. lerlrapnpaue, qe
AoKyMeHTaUHrTa 3a ytracT[e

7.
aofoBopa

Ilpteuarr.le a

ra

-

cMe 3ano3Haru

c

KpHTepx,

3a oueHKa na

oQeprnre

OT

,!Hafi-sucra UeHa".

clyvai, ve 6t4elt

onpeAeneH].t 3a h3rl,JrHHTeJr,

npeAcraBHM rapaHrr[fl 3a H3.6J]H9HHe B pa3Mep

flocoqeH, B [poeKTa Ha aoroBop,

c

u

np,

cKrroqBaHero

Ha

Qoprua cbrnacHo ycJ'roBxrra!

KorTo ,4e fapaHT]ipaMe npeAcTor,.(oTo h3nbJrHeH,e

Ha

3aA6IXeHt-{qTa CH.

8.
Ha

,{er,rapupar.re, qe BcHqKH AaHtuH H ocurypHTenHn BHocKH 3a pe.n 3HpaHe npeAMera

ycnyrara ule 6taar H3[qno 3a cMerKa

Ha vqacrHnxa.

Ilpr.roxeune:

o
o

Konre or AHnnoMa

3a cpegno o6pa:onaHne

(sarepero xonne)-

l

.nncr

Konue or rpyaoBa xHnxra (:aeepeHo xonue)- g rucra

Iloanxc fi rleifar.

!ara

'2t03

t2017

ltue u Qamn,rnl
.(.nr,xuocr
Hani,reHosaHUe Ha yqacrHHKa

crp.2 or 2

24

AO

II3TII,JIHI,ITEJIHHq AHPEKTOP HA
AI-EHUI,Iq IIO IEOAE3T{fl,

KAPTOIPAOI,Ifl I,I KAIACTI,P

IIEHOBO IIPEAJIOXEHI{E
3a o6oco6eurl rro3uutru

or

Ng

I

ao .]\l! 24

no o6urecrsena rropr,qKa c [peaMer:
"Ocuzyp.aoaue na eqcrrepmHd no,uot4

ta o^eznevaeane nytrdume na AIKR u uertuume

pe?uoflo.'tHu cmpyKmypu - Cnyercdume no zeodezut, xapmozpaQun u xadocttn p

GrRn"

IIo odocodena notutqun .l{o 7:

\/

,,Ocuzypaeaue na eKcnepm*a noltouq za onetneuaoaue nycrdume aa CfnQ_l-a6poeo ,,

Or BAH-fl IIABIIOBA AHAOHOBA
(h7,..tHo

qpe3

-

Hdtlue oca ue Ha ),vacmtura u npqaHo-op?atru3d\uo'Hdmu

..

yBAXAEMIT

roclloxl{

I,I

roc[oAA,

Br,r apr,:xa c yqacrHero Hu B
[o3r.ruHc

J,,l! 7

-uy Oop.var)

ropenocotreHara o6uecrBeHa [op]qKa, no o6oco6eHa

npe,4,raraue cneAHara rleHona o([epra 3a H3rrr,JtHeHHe Ha ycnyrara, a rrMeHHo:

O6ua crofiHocr 3a H3rrr,JrHenue Ha nopbtrKara 21590 (doadecem u edna xutnlu u
nemcmomut u deeemdecem),reaa 6er .{/[C
flocoqegara ueHa 3a u3[rJ]HeHLre Ha o6ulecrneHara nopr,r{Ka

BKJIIoTTBa

Bcrrqltg pa3xoag

ro

r43n6JIHeHr4eTO Ha nOpbqr(aTa.

lloanuc rl fieqar:

fiara
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