
Д О Г О В О Р 

№ Г.лл.хош .2014 г. 

Днес, г., в гр. София, на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, беше сключен този 
договор между: 

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски" 
№ 54, ЕИК 130344823, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, 
представлявано от изпълнителния директор Плумелина Мичева и Анета Гиздова - главен 
счетоводител от една страна, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

2. „АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, 
ул. „Димчо Дебелянов" № 16, ЕИК 106623806, вписано в търговския регистър на Агенцията 
по вписванията, представлявано от управителя Цветан Георгиев, от друга страна, наричано 
ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни СМР за обект 
„РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ", включващи 
видове и количества работи, описани в Предлагана цена, приложена към този договор. 

Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1 трябва да бъдат изпълнени в пълно съответствие с всички 
относими нормативни разпоредби. 
(2) Мястото на изпълнение на договора е гр. Поморие, ул. „Проф. Парашкев Стоянов" № 7. 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Срокът за изпълнение на дейностите - предмет на този договор е 20 (двадесет) 
календарни дни след датата на възлагане. 

III. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 

Чл. 4. Общата цена за изпълнението на дейностите - предмет на този договор е в размер на 
258 619,02 лв. (двеста петдесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и две 
стотинки) без ДДС, ДДС е в размер на 51 723,80 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин 
двадесет и три лева и осемдесет стотинки) или общо 310 342,82 лв. (триста и десет хиляди 
триста четиридесет и два лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на изпълнените дейности 
през отчетния период, след подписване на протокол за приемане на изпълнени дейности по 
стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка към 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и представяне на оригинална фактура от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от общата стойност на договора, в 
размер на 129 309,51 лв. (сто двадесет и девет хиляди триста и девет лева и петдесет и една 

и 



стотинки) без ДДС, ДДС е в размер на 25 861,90 лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин 
шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) или общо 155 171,41 лв. (сто петдесет и пет 
хиляди сто седемдесет и един лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС, в 7-дневен срок 
след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура. 
2. Окончателно плащане - в 7-дневен срок след окончателното приемане на изпълнението, 
като от стойността на окончателния протокол се приспадат вече изплатената на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
след представяне на следните документи: 
1. Протокол за приемане на действително извършените дейности, подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. Оригинална фактура. 

Чл. 7. Плащанията по този договор се извършват в лева по банков път, с платежно 
нареждан^ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Б А Н К А : . . ъ Ш * * * К л о н ... 
1BAN 
B I C : 

Чл. 8. Разходите по банковите преводи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да извърши дейностите - предмет на договора качествено, в съответствие с изискванията 
на договора и разпоредбите на относимото законодателство, с дължимата грижа на добър 
стопанин, квалифицирани специалисти и качествени материали, при спазване на 
техническите изисквания и стандарти, правилата за безопасна работа, изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в срока на договора; 
2. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци и видове работи, неудовлетворяващи 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и нарушаващи посочените в нормативната уредба 
изисквания; 
3. Да организира за своя сметка необходимите обезопасителни и охранителни мероприятия 
по време на изпълнението; 
4. Да изпълни дейностите - предмет на договора точно, пълно, качествено, в срок и на 
собствена отговорност; 
5. Да влага в строителството висококачествени материали и изделия; 
6. Да разработи План за безопасност и здравословни условия на труд в строителството за 
строителната площадка; 
7. В 7 (седем) дневен срок да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в 
обслужващата му банка и банковата му сметка; 
8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при готовност за приемане на обекта и писмено да го 
покани за съставяне на протокол, като предварително е почистил изпълнения обект и го е 
пригодил за експлоатация; 
9. Да подготвя всички актове за скрити работи и най-късно на предходния ден да съобщава 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата, на която може да се извърши съответната проверка; 
10. Да осигурява в рамките на работното си време достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта и да 
му съдейства за извършване на проверки по изпълнението; 
11. Да спазва нормите по безопасност на труда и противопожарна охрана и да предприема 
необходимите за това мерки; преди и по време на работа да извършва всички изискуеми 
инструктажи на своите работници и служители, ангажирани с работите, документирани с 



подпис на инструктираните; в случай на трудови злополуки, вредите се обезщетяват от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
12. Да извършва всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и некачествено 
извършени работи, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 
13. Да не променя видовете работи без знанието и съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
14. Да отговаря за качеството на извършваните работи; 
15. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от извършване на 
непредвидени видове работи и допълнителни количества работи; 
16. Да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от 
всякакъв характер, понесени от тези лица във връзка с изпълнението на работи по този 
договор или като последица от тях; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата 
от искове или жалби в резултат на нарушение на нормативни изисквания от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 
резултат на нарушение на правата на трети лица. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно изискванията, посочени в Закона 
за техническите изисквания към продуктите. 

Чл. 11. Участието на подизпълнители се допуска само, ако същите са посочени 
предварително в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършените от подизпълнителите 
дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 
изпълнението на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 
изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното решаване. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат 
непредвидени обстоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението 
на договора. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и 
в сроковете по този договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за 
извършване на дейностите - предмет на този договор и да осигури свободен достъп до 
обекта; 
2. Да съдейства за изпълнението на уговорените работи, като своевременно решава всички 
технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 
3. Да определи лице за инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, което ще 
подписва протоколите за извършени работи и други актове и протоколи; 
4. Да осигури своевременно свободен достъп на представителите, работниците и 
служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, подходи за транспортиране на материали, както 
и пропуски за автомобилите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възможност да поддържа собствени материали и 
инструменти в или около обекта; 
6. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до електрическата енергия, необходима за 
изпълнението на обекта; 
7. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа при условията и в 
сроковете, определени в този договор; 
8. Да приема в срок изпълнените работи съгласно условията на този договор. 



Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните дейности - предмет 
на договора; 
2. Да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на 
неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на уговореното; 
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от 
уговореното; 
4. Да не заплаща разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но са недопустими по силата на този договор. 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 

Чл. 16. Обектът - предмет на този договор се счита за окончателно предаден на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след съставяне и подписване на протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по 
него, ако открие съществени недостатъци. Констатираните недостатъци се описват в 
протокол, в който се посочва и срокът за отстраняването им. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните 
недостатъци, но не по-късно от 5 (пет) работни дни след установяването им. 
(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи 
неустойка за забавата, дължаща се на допуснатите недостатъци. 

Чл. 18. Рискът от случайно погиване или повреждане на изпълнени работи, конструкции, 
материали и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо 
чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето 
на строителната площадка. 

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок от 60 (шестдесет) 
месеца. 
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол 
(обр. 19). 
(3) За проявилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 7 (седем) календарни дни след уведомяването, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за 
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. 

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 20. При неизпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна 
дължи на другата обезщетение за причинените й вреди, при условията на действащото 
българско гражданско и търговско законодателство. 

Чл. 21. При забава в завършването и предаването на дейности по този договор в уговорените 
срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% (нула 
цяло и една стотна процент) от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден. 

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА 



Чл. 22. (1) При виновно некачествено изпълнение на работи, освен задължението за 
отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% (десет 
процента) от стойността на некачествено извършените работи. 
(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, 
предоставени му от закона. 
(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на работите или в гаранционния срок 
по чл. 19, ал. 1 от този договор не бъдат отстранени в уговорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи, освен неустойката по ал. 1 на този член, и неустойка в двойния размер на разноските 
за отстраняване на недостатъците. 

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се откаже неоснователно от изпълнението на договора преди 
завършване на предмета му, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% 
(десет процента) от стойността на неизпълнения обем работи. 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щетите, причинени от него на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неспазване на българското законодателство. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. Действието на този договор се прекратява: 
1. С изпълнението на всички произтичащи от него задължения на страните; 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се 
нарушава забраната по чл. 43, ал. 1 от ЗОП; 
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените дейности, 
които не могат да бъдат вменени във вина на някоя от страните по договора, то неговото 
действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този договор с писмено 
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато: 
1. Констатира влагане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на материали и изделия, неотговарящи 
на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на обекта с повече от 10 (десет) работни дни след 
срока по чл. 3; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности в определения 
срок; 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 5 (пет) 
работни дни и, въпреки писмената покана, не я продължи в рамките на 10 (десет) дни, 
считано от датата на получаване на поканата; 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се отклонява от уговорената работа или тя системно е с недостатъци; 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в определеният срок свое задължение по този договор; 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява правата си по този договор; 
8. Бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 27. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената 
работа с повече от 10 (десет) работни дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и 
с необходимото качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно. В 
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на онези 
работи, които са изпълнени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За 



претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение, включително за 
размера на невъзстановимия ДДС в приложимите случаи. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички разходи, свързани с 
изпълнението на договора, направени от последния към момента на прекратяване. 

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този договор с писмено 
уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато последният системно и виновно не изпълнява 
задълженията си по този договор. 

Чл. 30. След прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да прекрати по-нататъшната работа, с изключение на такава, която може да бъде 
необходима и разпоредена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с оглед обезопасяване на обекта; 
2. Да предаде това, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е платил; 
3. Да предаде всички работи, изпълнени от него, до датата на прекратяването. 

Чл. 31. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят 
Констативен протокол за извършените и неплатени видове и количества работи. 

Чл. 32. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено стойността на работите, които са извършени качествено и могат 
да му бъдат полезни. 

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 33. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация 
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението му. Информацията по 
предходното изречение включва и обстоятелствата, свързани с търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението 
на обществената поръчка. 
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени 
поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 34. Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнението на договора, 
всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за 
отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тяхното 
възникване. 

Чл. 35. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма. Съобщенията ще бъдат изпращани и получавани на следните адреси: 
1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
гр. София, бул. „Васил Левски" № 54; 
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
гр. Враца, ул. „Димчо Дебелянов" № 16. 
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, както и на данните за банковата 
сметка, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна в 7 (седем) дневен 
срок от настъпване на промяната. 



Чл. 36. Нищожността на някоя клауза на договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло. 

Чл. 37. Този договор не може да бъде променян, освен при условията на чл. 43 от ЗОП. 

Чл. 38. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 
свързани с неговото изпълнение, ще бъдат решавани от двете страни в дух на добра воля, с 
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или да допълват елементите 
на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член на този договор. 
(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на 
непреодолима сила. 
(3) Страните могат да намалят уговорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има 
намаление на държавно регулирани цени. 

Чл. 39. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението му 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 ще бъде отнесен за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 40. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните документи: 
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, an. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост на управителя); 
2. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

Чл. 41. Неразделна част от този договор са представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. Предлагана цена; 
2. Техническо предложение. 

Чл. 42. За неуредените в този договор въпроси ще бъдат прилагани разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Договорът е изготвен и 
страните. 

в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

ЗА ИЗПЪЛHИTEJ 

Цветан Георгиев 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Плумелина Мичева 

Анета Гиздова 



РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА ВАЖИ ЗА СРОК 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ОТ ШЕСТ 
Per. № 8810 МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 05.12.2014 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

ЦВЕТАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ 
ЕГН/ЛНЧ: 5008281963 

РОДЕН(А): 28.08.1950, гр. Враца общ. Враца обл. Враца 

ГРАЖДАНСТВО: България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Враца общ. Враца обл. Враца 

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ №16 
МАЙКА: ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА БЪРЦОВА, род. на 10.11.1924 
БАЩА: АСЕН ГЕОРГИЕВ БЪРЗОВ, род. на 13.02.1921 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

С л у ж С ъ д И МОСТ M i l l M i l l • a V a • • riilf M i l I l l • • • • • • • • 

/Миглена Ангелова/ 
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Долуподписаният /-ната/ 
с постоянен адрес: 
с лична карта № J ^ S M ^ S B гад. на г. от МВР гр. 
в качеството си на у 

на . . . . 
със седалище и адресна управление: гр 

с постоянен адрес: ..(h*.J 
с лична карта № ./#2 
в качеството ри на .. 
на J^ffr 
със седалище и адре 

ЕИК/БУЛСТАТ/Идентификация на чуждестранно лице: ../{?.£>.л. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 
2. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 
чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ 
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА: (не е задължителна за попълване) 

гр. (подпис) 



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

Образец 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
,РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ" 

УЧАСТНИК: „Асенов Електрик и Бо"ЕООД 
ЕИК/БУЛСТАТ/Идентификация на чуждестранно лице: 106623806, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА. 

Представяме Ви нашето ценово предложение предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ 
..ПОМОРИЕ": 

№ Вид СМР Мярка Количество 

Единична 
стойност в 

лева без 
ДДС 

Обща 
стойност на 
реда в лева 

без ДДС 

1. Част "АС" 

А. Демонтажни работи 

1 Демонтаж дървена ламперия 104 5.47 ! 568.88 

•> Демонтаж мокет м2 42 4.12 173.04 

j Демонтаж фаянсова облицовка м2 254 3.24 3362.96 

4 Демонтаж поцинковани тръби Ф 1/2" м 472 7.76 3662.72 

5 Демонтаж фаянсови мивки вкл.козоли с смес. 
батерии бр 23 17.34 398.82 

6 Демонтаж душ батерии бр 23 7.75 178.25 

7 Демонтаж тоалетна чиния с PVC казанче бр 23 20.21 464.83 

8 Демонтаж дървени врати с каси бр 73 11.78 859.94 

9 Демонтаж подов сифон бр 23 4.29 98.67 

10 Демонтаж балатум бр 62 4.12 255.44 

11 Сваляне тапети вкл.коридор м2 1065 2.81 2992.65 

12 Демонтаж чугу нени радиатори до 20 глидера с Н = 
50 см бр 22 10.38 228.36 

13 Изчукване стара вароциментова мазилка по стени в 
санитарни възли м2 254 6.31 1602.74 

14 Изчукване стара вароциментова мазилка по тераси м2 42 6.31 265.02 

15 Демонтаж гардероб - вграден м2 77 5.98 460.46 

16 Ръчно сваляне на строителни отпадъци натоварване 
на камион и превоз до 10 км. м3 18 46.79 842.22 

17 Гипсокартон по стени на конструкция м2 380 13.80 5244.00 

18 Начукване на стара мазилка по стени в стаи м2 1084 6.31 6840.04 



19 ! Пробив на отвор в бетонов зид за врата / / м2 Г 4г 9 
104.00 

У / ъ 

208.00 

20 Изчукване на теракотна настилка м2 48 11.38 546.24 

Б. Нови видове "АС" работи 

21 Грундиране с бетонконтакт м2 2120 1.25 2650.00 

22 Изкърпване мазилка под ламперия м2 222 23.94 5314.68 

23 Гипсова шпакловка по стени м2 1597 7.64 12201.08 

24 Гипсова шпакловка по тавани м2 650 7.62 4953.00 

25 
Изравнителна вътрешна мазилка по стени на 
сервизни възли м2 254 16.30 4140.20 

26 Направа външна пръскана мазилка по тераси м2 42 31.26 1312.92 

27 Изкърпване мазилка около каси на врати м 892 12.72 11346.24 

28 Грундиране и трикратно латексово боядисване по 
стени с цветен латекс, вкл. коридор м2 1597 7.58 12105.26 

29 Грундиране и трикратно латексово боядисване по 
тавани с бял латекс м2 705 7.24 5104.20 

30 
Направа изравнителна циментова замазка с 
дебелина до 2,5 см м2 235 8.98 2110.30 

31 Доставка и монтаж на фаянсова облицовка с 
Н=2.60м с теракол м2 28.92 9630.36 

32 Монтаж фризови плочки с теракол м 131 4.60 602.60 

33 Монтаж теракота с теракол м2 165 28.92 4771.80 

34 Доставка и монтаж PVC таван м2 170 17.40 2958.00 

35 Монтаж на цокли с теракота с Н=6 см с теракол м 96 7.60 729.60 

36 Доставка и монтаж ламинат м2 350 11.40 3990.00 

37 
Доставка и монтаж входна плътна интериорна 
врата 90/200 на зид 12.5 см от MDF - фризован, 
комплект с луксозна брава и секретен патрон 

бр 28 587.15 16440.20 

38 Доставка и монтаж на вътрешна врата 90/200 на зид 
12.5 см от MDF ,2/3 остъклена с обикновенна врата бр 22 547.15 12037.30 

39 
Доставка и монтаж на алуминиева плътна врата с 
водоустойчив пълнеж и сервизна брава с размери 
90/200 с огледало 

бр 24 338.00 8112.00 

40 Доставка и монтаж PVC лайсни за оформяне 
външни ъгли при фаянс м 334 5.98 1997.32 

41 Доставка и монтаж алуминиеви ъгли при гипсова 
шпакловка м 285 5.10 1453.50 

42 Доставка и монтаж на PVC ъглов профил с размери 
5/12 см за первази на прозорци м 88 28.82 2536.16 

43 Доставка и монтаж двоен корниз за пердета м 90 10.76 968.40 

44 Доставка и монтаж преходни лайсни за врати м 51 14.96 762.96 

45 Шприцоване на стари стени м 1463 3.81 5574.03 

46 Фасадно боядисване по тераси м2 310 12.65 3921.50 

47 Блажно боядисване дървени плоскости-тераси м2 83 6.16 511.28 

48 
Блажно боядисване парапет 

м 100 7.79 779.00 

/1 у--

c?f- п 



II. Ч а с т " В и К " | 

49 Направа отвори с р-ри 15 15 см в железобетонна 
плоча с деб. 15 см. ^ бр L 69 21.14 1458.66 

50 Замонолитване на отвори с р-ри 15/15 см в 
железобетонна плоча с деб. 15 см. бр 69 3.80 262.20 

51 Направа улеи 5/10 см в тухлен зид м 60 9.54 572.40 

52 Замонолитване на улеи 5/10 см в тухлен зид м 60 3.80 228.00 

53 Направа улеи в бетон/мозайка / 10/10 см м 48 10.78 517.44 

54 Замонолитване на улеи в бетон/мозайка' 10/10 см м 48 3.80 182.40 

55 Демонтаж PVC тръби м 96 
1 

8.90 854.40 

56 Доставка и монтаж тръби PVC Ф50 м 96 18.95 1819.20 

57 Доставка и монтаж тръби PVC Ф110 м 64 24.41 1562.24 

58 Доставка и монтаж дъга PVC ф110 бр 48 6.68 320.64 

59 Доставка и монтаж колена PVC Ф110 бр 48 6.68 320.64 

60 Доставка и монтаж подов сифон Ф50 с месингова 
решетка бр 24 19.48 467.52 

1 61 Доставка и монтаж тръби PPR за студена вода Ф20 м 299 15.36 4592.64 

I 62 Доставка и монтаж тръби PPR за студена вода Ф25 м 87 17.80 1548.60 

i 
! 63 

Доставка и монтаж тръби PPR за топла вода ф20 с 
алу миниева вложка м 230 16.85 3875.50 

64 Доставка и монтаж тръби PPR за топла вода Ф25 с 
алуминиева вложка м 96 19.06 1829.76 

65 Направа връзка с Ф25 с ФЗ/4" бр 48 32.60 1564.80 
66 Направа връзка с Ф20 с Ф1/2" бр 72 24.48 1762.56 

67 Доставка и монтаж спирателен кран Ф20от PPR без 
изпразнител бр 46 17.66 812.36 

68 Доставка и монтаж PPR стойки за батерии бр 50 14.80 740.00 

69 Монтаж фаянсова мивка с полуботуш и сифон 
в кл. дюбел и бр 23 29.84 686.32 

1 

70 
Монтаж на стенна смесителна батерия с керамична 
глава бр 23 12.42 285.66 

71 
Монтаж на душ батерия със слушалка и керамична 
глава бр 23 26.80 616.40 

1~> Доставка и монтаж PVC вана 90/90 бр 23 56.00 1288.00 

73 
Монтаж на тоалетно гърне с казанче/моноблок/ 
вкл.меките връзки към водопровода и каната бр 23 49.14 1130.22 

74 Доставка и монтаж на ревизионна вратичка 25/25 
см от ПВЦ бр 23 48.46 1114.58 

75 
Доставка и монтаж на укрепители за вертикален 
канат бр 60 15.08 904.80 

76 Доставка и монтаж на укрепители за вертикален 
канап бр 50 14.23 711.50 

77 Изпитване на водопровод м 514 1.10 565.40 
78 Дезинфекция на водопровод м 514 0.32 164.48 
79 Изпитване на канат м 105 1.18 123.90 
80 Направа отвори в тухлен зид-18 см тухла бр 23 15.15 348.45 
81 Замонолитване на отвори в тухлен зид-18 см тухла бр 23 3.80 87.40 
82 Гипсокартон на конструкция около тръби м2 74 37.66 2786.84 
83 Удължители за батерии бр 6 3.62 21.72 
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A 
III. Част "Електро" / / 

84 
Направа лампени излази под мазилка в ПЕЩ шлаух 
с проводник ПВ 3x1,5мм вкл.улеи и измазването 
им с дължина до 6м. 

бр 1 132 31.22 4121.04 

85 
Направа контактни излази под мазилка с ПВЦ 
шлаух с проводник ПВ Зх2,5мм2 до 6м вкл.улеи и 
измазването им 

бр 132 33.98 4485.36 

j 86 
Направа контактни излази под мазилка с ПВЦ 
шлаух с проводник ПВ Зх2,5мм2 до 8м вкл.улеи и 
измазването им-за климатик 

бр 22 35.78 787.16 

87 
Контактен излаз за вентилатор под мазилка в ПВЦ 
шлаух с проводник ПВ 3x1,5 мм2 до 6м вкл. улеи и 
измазването им 

бр 22 29.44 647.68 

88 
Контактен излаз за шкафче с осветление под 
мазилка в ПВЦ шлаух с проводник ПВ 3x1,5 мм2 
до 6 м вкл. улеи и измазването им 

бр 22 26.96 593.12 

j 89 Доставка и монтаж осветителен ключ - лукс бр 88 10.35 910.80 
90 Доставка и монтаж двоен контакт - лукс бр 78 11.72 914.16 
91 Доставка и монтаж ед. контакт - лукс бр 44 8.80 387.20 
92 Доставка и монтаж вентилатор за баня бр 23 46.72 1074.561 
93 Направа улей в тухлена стена м 330 9.48 3128.40 
94 Направа отвори в тухлена стена 1/2 тухла бр 66 5.52 364.32 
95 Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2 бр 286 0.70 200.20 
96 Доставка и монтаж аварийно осветително тяло бр 24 12.80 307.20 

97 Доставка и монтаж на противовлажно осветително 
тяло вкл. крушка 

бр 24 32.30 775.20 

} 98 Доставка и монтаж на плафониери за тераси бр 24 18.40 441.60 
j 99 Доставка и монтаж на полюлеи вкл.крушки бр 22 33.50 737.00 j 
j 100 Доставка и монтаж на аплици вкл. крушки бр 48 15.80 758.40 | 

; j q | 1 Доставка и монтаж на коаксиален кабел под 
j ' ! мазилка в ПВЦ тръба Ф20-за кабелна телевизия 

м 154 11.24 1730.96 

j 102 Доставка и монтаж телевизионен контакт бр 24 7.90 189.60 j 
103 Прозвъняване и зануляване на всички съоръжения бр 286 2.40 686.40 | 

IV. Част " О н В " 1 
i 

104 Монтаж на съществуващи чугунени радиатори по 
20 глидера бр 26 22.60 587.60 | 

105 Доставка и монтаж алуминиева лира сушилник с р-
ри Н=80 и В=40 см бр 23 280.60 6453.80 

106 Топла проба на отоплителни тела бр 49 0 0 

107 Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева 
вложка за топла вода Ф20 м 184 16.85 3100.40 

108 Доставка и монтаж на PPR тръби с алуминиева 
вложка за топла вода Ф25 м 184 19.06 3507.04 

109 Доставка и монтаж на радиаторен вентил прав Ф20 бр 26 21.34 554.84 
110 Доставка и монтаж на термовентил бр 26 31.40 816.40 
111 Доставка и монтаж на обезвъздушители Ф20 бр 26 24.68 641.68 

112 
Пробиване на отвори с р-ри 20/10 см. в 
железобетонна плоча с дебелина 20 см. бр 23 19.03 437.69 

113 Хидравлична проба м 368 1.64 603.52 

114 

Укрепители за тръбопроводи 

бр 48 15.08 723.84 

i 
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V. Обзавеждане и оборудване на санитарни 
възли 

yOf 

115 

Доставка и монтаж на аксесоари: хавлийник - 3 бр., 
сапунерка - 2 бр., чаша за четки - 1 бр., поставка за 
тоалетна хартия - 1 бр., четка за WC със стойка - 1 
бр. 

бр 23 45.50 1046.50 

116 Доставка и монтаж на тоалетно шкафче над мивка 
/огледало за баня с осветление/ бр 23 34.65 796.95 

VI. Пожаро известява не 
117 Доставка и монтаж димен датчик бр 67 68.20 4569.40 
118 Доставка и монтаж основи бр 67 12.80 857.60 
119 Доставка и монтаж ръчен датчик бр 6 35.80 214.80 
120 Доставка и монтаж сирена вътрешна бр 1 38.00 38.00 
121 Доставка и монтаж сирена с лампа - външна бр 1 78.00 78.00 
122 Доставка и монтаж кабелен канал м 1280 2.56 3276.80 
123 Доставка и полагане проводник GR3 2x1 м 1450 1.78 2581.00 
124 Доставка и полагане PVC тръба 1" м 35 2.80 98.00 

Обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС: 258619.02 

Размер на ДДС в лева: 51723.80 

Обща стойност на ценовото предложение в лева с ДДС: 310342.82 

31.10.2014 
гр. Враца 
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