ДОГОВОР
№ ДД-61/01.06.2017 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 ИЛИЯ ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ, притежаващ л.к. № ………………./27.04.2011 г. изд. от МВРСливен и ЕГН-………………., адрес: гр.Сливен 8800, кв. „Дружба“ № 29, вх.“В“, ет.4, ап.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 № 12:
„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Пловдив“, 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.
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е 24 /двадесет и четири/
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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 21600 (двадесет и една хиляди и
шестстотин) 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
IBAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; ВIС:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

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
(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
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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
Чл. 8. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република
България.
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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
него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден от стойността на дължимото
плащане, но не повече от 10 % от дължимата сума.
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(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: гр.Сливен 8800, кв. „Дружба“ № 29, вх.“В“, ет.4, ап.10
(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице: Никола Райчев Бадев – длъжност: Началник СГКК Пловдив, тел.: 0888917869, факс:
032/627380, Е-mail: Badev.N@cadastre.bg.
(3) Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице: Илия Щерев Щерев, телефон: 0885069563, Е-mail: ...
(4) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е
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KoHKperHHTe 3a.qaqB H peAa 3a pa6orara Ha eKcrreprure no Mecra.

C|KK

onpegerur

IL

Cpox rr Mrcro 3a u3trLJrHetrtre Ha nopbqxara 3a o6oco6exn [o3f,qlrrr JIi I

-

19:

Cpox ra rr3rrrrHenne: 24 (4nagecer r vernpu) Meceua! cqr{raHo or Aarara

Ha

noanrcBaHe Ha aofoaopa 3a rr3nulHeHHe.

-

3aguxmeleH
Yqacruuxtr

MITHHMaIeH cpoK 3a [3nLJrHeHr{e

:a I ueceu:

168 qoaero.raca.

cneABa Aa I.I3nbJIH.f,Ba MIHHMyM 6 (ruecr) nocraBeHn 3a.qaqll Ha AeH,

cBbp3aHH c nocoqeHr.rre no-rope

gefinocru, npeAocraBeHH or orroBopHoro nl-llle 3a r,r3rrEnHeHl{e

no aoroBopa.

Bclr.rxr 4aulult x ocHrypHTenHH
H3UTJIO 3a CMeTKa Ha

BHocKH 3a pealrr,BupaHe npeAMera Ha

ycnyrara ocraBar

rlaCTHHKa.

Hacrosluoro npeanoxeHfie e Ba;rr,(aHo 120

t*tu or rpafinlr.r

cpor< 3a [oaaBaHe Ha

o$eprnre.

Ilpe4cranruero xa oQepra, cbgtpxaua n Texuuqecrcoro flpeAnoxerl[e rlnrl Apyr
AoKyMeHT Ha yr{acrH[Ka cpoK 3a [3rrr,JrneH[e Ha ycJryt-ar rofiTo e rro-Ar,Jrt r or
otrpeAenexuc o.r Br:roxure,tn, e ocHoBaHUe 3a orcrpaHsBauero Ha ro3lt yqacrxnx,
rropaAn trpeAcraBsHe Ha oQepra, ueorroBapflua Ha npeABapurenuo o6flBeu[Te or
Br,laoxnrers ycnoBnfl.

Mscro xa [3rrLJlHerr[e: Bcrxa e1na ycnyra or o6xBara Ha [peAMera
C|KK:

c.[eaga aa 6'LAe fiperocraBrHa B c,re4Hrrre

3a o6oco6esa no3rrurrc Nr

l:

E:raroesrpaa

3a o6oco6ena

no3runr .ll! 2: Eyprac

3a o6oco6ena

[o3rru[c

.ltl!

3: Bapna

3a o6oco6eua

norxq[q

Ng

4: Be,rxxo TtpHoro

3a o6oco6ena

notuqur Jl! 5: Buans

3a o6oco6ena

nolnqux

Ne 6: Bpaqa

3a o6oco6ena no3nunq Ne 7: fa6poeo
3a o6oco6ena no3[uHs Ne 8: Kr,paxanu
3a o6oco6esa rlo3xurrr .ltl] 9: KrocreHgrur
3a o6oco6eua no:uuus

.ll!

3a o6oco6esa noruqxn J\!

0: JIose'l

l1: fla:apaxax

Ha rropaqKara

3a o6oco6ena nornqns

-Jtlt

12: flnosgHs

3a o6oco6ena rro3xulfl J{! 13: Pa3rpaA
3a o6oco6ena no3uqrc J\! 14: Pyce
3a o6oco6ena notuqun Ji{! 15: C,rxeeH
3a o6oco6eua rro3nq[fl J\! 16: Crapa 3aropa
3a o6oco6exa

noruqnn.l!! l7: Cotlu_r o6,racr

3a o6oco6ena

no:tqnn N: l8: Tr,proruule

3a o6oco6eua rro3nuflfl Jlir 19: Xacxoso

IIL 06pa:ooauue u rna.nnQuxaqnn:
l. Jlnqero, Koero u1e u3nbnHroa gefinocrra, [p€AMer Ha noprt{xara

creABa Aa r,rMa

MUHnM),II 3aalpueHo cpeAHo o6pa:oaauue;

2. Onnr s onucaHHTe gefiuocru, o6em ua o6oco6eHara no3HuHJr: ne no-lrarro ot I
TOAHHA;

fV. Peryararn:
Yqacruuxl,r t:6pau sa H3rbJrHnrer, cneABa Aa ocrrrypx [oAnoMataue Ha 4eEuocrra,
cBtp3aHa c AeJroBoAcrBo H apxxB Ha crorBeurara peruoHarxa c.npn6a.

V. Orqnrase:

\./

Or'{rransro

xa

pa6orara

ce

u3B.r,prrrBa

qpe3 ABycrpaHHo noAnzcaH

rrpeAaBar€neH nporoKojl Ao HaqalHHKa Ha ctorBerHara Cl)ox6a
KaAacrbp 3a x3BBpurexara ,qeiuocr

m

npe,e(o.[Hn.E Meceq.

flpneMo_

no reoAe3r,tx, xaprorpa$u-a u

Ao
H3TII'J,IHI{TEJIHI,I, AI{PE,RTOP HA
ATEHIIH' IIO f EOAE3IIfl,
KAPTOTPAOI{q I,I KAIACTbP

TEXHI{qECI{O IIPEAIOXEHI,IE
3a o6oco6eHrr rro3rrrlr.ru

or.Ilb I Ao }lb 19

IIo ooulecrBeHa flopbrrKa c rrpeAMer:
no

"Ocuqtpneaue ao eKcnepm*o

ouq

to o6etneuaaaue aytcdume ao ALKR u ruefinume

pezuouottu cmpyKmypu - Cnycrdume no zeodezua, xapmozpoeun u xadacnap (C|RR).

flo

o6oco6eaa notuque

llb l2:

,,Octuypnoaae na eKcnepmao non ouqza oflezneuaeaae aytcdume na CLRK - Ilaoedua,,

Or llrns Illepen Illepen
(nutuo nattuetoeaaue

.rpe3

q

y\acnHuKq u npaa|o-opza u3a4uo'rlama,vy @opua)

-

yBAXAEMT{ IOCIIO)I(I.I U rOCrroAA,
flex.napupaue,

qe cMe

3ano3Harn

csoTBercrBlte c }r:[cxaaunlra BH, 3alroxeHH
3ITCKBaHUC S

H ule H3n6rHr,tM npeAMera Ha
S

nopbqKara

B

"TeXH[qecxara cnequoraxaqr,rq,' u uopuaruuHure

O6raCl-ra Ha rrpeaMera Ha nopaq(ara, Karo fipeacraBrMe Ha BauJsro BHr{MaH}re

HalI]eTo IIpeArroxeHue:

l.

Cpoxrr 3a r.r3nbJrHeHle Ha noprqxara e 24 ueceqa or noAnucBaHe Ha rofoBopa

3a

Bt3naraHe.

2.
3.

IJ[e urnraHrBaMe MHHr,rMyM 6 nocraseHu 3aAaqx Ha AeH.

4.

3anogsaru cMe c npoeKra Ha.4oroBopa u axo 6rgen onpeaeJreHr.r 3a H3nr.uHrlren, ule

cKJIroqr,rM

crp.

I or

2

3aAurNure,reH

aoroBop

Mr4Hr{MaJreH cpoK

3a,3nbJlHeHue:a I lreceq: l6g qonexoqaca

B 3itKoHoycTaHoBeHx, cpoK.

(

5.

Hacmsumo flpeA;roxeHr{e e BiuruAuo 120 guu or KpafiH[, cpoK 3a

noAaBaHe Ha

o0eprlrre L UIe ocraHe o6Bbp3Barqo 3a Hac, Karo Moxe Aa 6tge npuero tto BcrKo

BpeMe flpeAn

n3T[qaHe Ha To3rr cpoK.

6.

AoKyMeEraqlrxra

7.

qe cMe 3nno3uarr.r c Kpr,rreprr 3a oueH(a Ha orfeprure or
sa y'racrue - ,,Hafi-HHcKa ueHa".

[ercrapraparue,

flpNeuaue n clyrafi, qe 6r,Aeu onpeAeneHr, 3a u3[bJrHHTer, npH cxJrroqBaHero

aoroBopa aa npe,4cTaBr.rM rapaHu[t 3a I43nbJrHeHHe B pa3Mep
nocoqeHr4 B npoeKra lra AoroBop,

c KorTo rqe

u

Ha

$oprrla cbtJracHo ycJroBr.rflTa,

rapaHTltpaMe flpeacTof,trloTo I,t3[6JIHeHHe Ha

3aaurxeHlttTa clr.

8.
Ha

,{ex.napupaue, qe ButqKra AaHlqr,r H ocr{ryprrenHn BHocKr4 3a peiur.r3upaHe

ycnyrara ure 6T,Aar H3rrqno

3a cMerxa Ha yqacrHHKa.

Ilpnaoxenue:

o
o

Konue or aururoMa 3a cpeaHo o6pa3oBaHue (saeepeno xonne)

Konue or rpyAoBq ocHrypr.rrenHa, cnyxe6Ha KHHxKa

3a yAocroBeprBaHe Ha

HJrr.r eKBr,rBzrneHTeH AOKYMEHT

onrrr r o6.nacrra (saaepero ronue)

Iloannc lr [errar

,(ara
llrrre n

27103 12017

r[auu,rHn l{,run Illepeu
,(,rrxuocr

HaurueHosaHue rra yqacrH[Ka

fr

crp.2 or 2

Ao
II3[IbJIHI4TEJIHI{fl AIIPEKTOP HA
AIEHIIIfi IIO TEOAE3I{,fl ,
KAPTOTPAOI,I,fl I{ KAIACTbP

IIEHOBO IPEAJIOXEHI,IE
3a o6oco6eHn

rro3fiurr or

.l[s

Ao J{b 24

IIo oorqecTBeHa nopbqKa c [peaMeT:
"Ocuzypneane ua eKcnepm*a nomouq za ofletnevaoane nytcdume na AfiKK u nertnume

pe?uoflantu cmpykmypu - C.rryttc6ume no zeodetut, xapmozpaeun u xadacmop (CDRR)"

flc

obccodena nuu4uz Jtfe 72:

uocuzypneaue na er<cnepm*a norlrouq sa o6eznetaeane nyucdume na cfKK-Iltroodue

"

Or H.nus lltepen llleper
(ttt

qper

tuo aauueuoaauue

Ha

ytlacm*uKa u npqlHo-op?alulqtluottuoma uy @opua)

-

yBAXAEMII rOCIIO)I(II U TOCIIOAA,
Brn npr:xa c fracrrrero

Hr,r

B topenocoqeHara o6rqecrBega rropb.rxa, no o6oco6eaa

nosl,IqEs ],{i)l2 rpeanariMe cneaHara ueEoBa orfepra sa r.r3I.bnHeHae Ha ycnymra, a uMeHHo:

06rqa croftuocr 3a
utecmomut neaa) .nena 6er

H3rrr,,'rHeHrre Ha rropbrrKara 21600 (deadecem

edna

xuudu

u

!!C

f]oco'{euara IIeHa 3a LI3[6.]IHeI{ae Ha o6rqecrneuara flopbqKa BrurroqBa
HjnbJrHeHHero Ha

u

Bcr.rrrKI,I

pa3xoall

11o

nopsqKaTa.
lloanucHreqar:

n
( U-r1

lara
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