
Д О Г О В О Р
№ .Ш '/ . A M L  2020г.

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Днес,   2020 година в с. Стряма, м. „Чекерица" общ. Раковски,
обл.Пловдив във връзка с подписано рамково споразумение № 114/11.10.2017г. и 

на основание чл.112, ал.1 , чл. 82, ал.1 от ЗОП и Решение № 903/06.11.2020 год. на 
Директора на ТП „ДЛС-Тракия" се сключи настоящият договор между:

1. ДЛС „ТРАКИЯ", териториално поделение на „Ю жноцентрално държавно 
предприятие" ДП Смолян, с адрес: с. Стряма, м. „Чекерица" общ. Раковски, 
обл.Пловдив, представлявано от инж. Огнян Христов в качеството му на Директор и 
Лилия Генева, в качеството на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ГП ” ДЗЗД, БУЛСТАТ 177217245, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „България” № 5 1 ,  вх. А, ет. 4, ап. 6, представлявано от 
Стефан Михайлов Соколов -  Представляващ обединението от друга страна, наричан 
по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ като страните по договора се споразумяха за 
следното:

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят1 приема да извършва услугата: 
„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на 
ГАП „м. Момин мост -  м. Тъмраш развалините” - III степен, Етап 1: от км 0+000 до 
км 7+494 и от км 7+850 до края -  км 12+204, находящ се в териториалния обхват на 
дейност на ТП „ДЛС Тракия” в съответствие с Ценовото и Техническото 
предложение, по всички части на инвестиционния проект, съставляващи приложения 
към този договор и неразделна част от него и изискванията на чл. 162, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията. Обектът се изпълнява по технически 
инвестиционен проект, а услугата включва оказване на всестранна техническа помощ 
(в това число за изготвяне на екзекутивни чертежи по всички части на проекта) и 
консултации за реш аване на проблеми, възникнали в процеса па изграждане на 
обекта, съдействие за изготвяне на екзекутиви, участие в съставяне и подписване на 
актове и протоколи по време на строителството и участие в приемателни комисии на 
обекта. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния проект.

зор по смисъла на чл. 162 от Закона за 
ус ализацията на проекта, по одобрен
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



технически проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, което включва 
съдействие за изготвяне на екзекутиви, участие в съставяне и подписване на актове и 
протоколи по време на строителството и участие в приемателна комисия на обекта 
при необходимост.

(2) да извърш ва дейностите чрез квалифицираните лица и да възложи на 
тях упражняването на авторския надзор по време на строителството.

(3) по искане на Възложителя да участва при съставяне на актове и 
протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството.

(4) да изпълнява задълженията си със собствено работно облекло, пособия 
и инструменти.

(5) да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(6) при необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа.
Чл.З. Авторският надзор, който изпълнителят се задължава да извършва,

следва да е съобразен с одобрения технически проект за основен ремонт на пътя, 
като услугата следва да бъде извършена в пълно съответствие с предвидените в 
Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне 
на актове и протокли по време на строителство изисквания и задължения при 
осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР.

Чл.4. Авторският надзор, който изпълнителят се задължава да извършва ще се 
упражнява по всички части на инвестиционния проект при условията и реда на ЗУТ и 
Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Чл.5. Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата 
нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или 
упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават 
необходимата квалификация.

Чл.6. Авторският надзор щс бъде упражняван във всички случаи, когато 
присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове 

по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на 
проекта, заверки при покана от страна на Възлолсителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на 
проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички 
участници в строителството;
- Изработване и съглао/ване на промени в проектната документация при 

необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния 
надзор и др.; /



'  - Издаване на заповеди и становища по време на строителството.
/чл. 6 е от документацията по рамковото/
Чл. 7. Авторският надзор ще участва в решаване на проблемите, възникнали в 

процеса на строителство и ще дава предписания при възникнали обективни 
обстоятелства.

Чл. 8. Предписанията се вписват в заповедната книга (Обр. 4 от Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) на обекта и са 
задължителни за останалите участници в строителството.

Чл. 9. Изпълнителят се задължава да упражняване точно и качествено авторски 
надзор, през цялото време през което е необходимо неговото упражняване.

Чл. 10. Изпълнителят се задължава във всички случаи, при изпълнението на 
предмета на договора, да пази доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11. Изпълнителят има право:
(и На свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и 

актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

(2) Да иска уговореното възнаграждение.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл. 12. Възложителят е длъжен:
(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

възложената му работа;
(2) Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата 

работа съобразно реда и условията на този договор;
(3) да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.

(4) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 
този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред 
изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

Чл. 13. (1) Възложителят може да осъществява контрол по изпълнението на 
този договор, стига да  не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава 
оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в 
нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 
техническия проект.

Чл. 14. Възложителят има право да определя ден и час за провеждане на 
задължителни работни срещи на обекта, съвместно с изпълнителя на СМР в обекта, 
независим строителен надзор и Изпълнителя,

Чл. 15. Възложителят има право да контролира изпълнението на поетите от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ п р «  целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при

i
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^необходимост и иа мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 
изпълнението.

Чл. 16. Възложителят има право да изисква и да получи Услугите в уговорените 
срокове и качество.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл.17. (1) Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за извършената 
услуга по чл.1 в размер на 1 535,40 лева  (хиляда петстотин тридесет и пет лева  и 
четиридесет стотинки) без ДДС за осъществения авторски надзор.

(2) Приемането на извършената услуга става след подписване на окончателен 
приемо - предавателен протокол за окончателно приемане на СМР - (Приложение № 
4) и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 
него), (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и 
протокли по време на строителство.

Чл.18. (1) Възложителят заплаща сумата по чл. 17, ал.1 по банков път, до 30 
(тридесет) календарни дни след подписването на окончателен присмо - 

предавателен протокол за окончателно приемане на СМР - (Приложение № 4) и 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 
него), (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за осъществения 
авторски надзор, предмет на настоящия договор и представяне на оригинална 
фактура, по сметка на Изпълнителя в

IB AN: BG06 UNCR 7000 1523 1329 56 
BIC: UNCR BGSF
БАНКА: У ниК редит Б улбанк АД

(2) Фактурата за извърш ване на плащане се изготвя на български език, в съответствие 
със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително 
съдържа следните реквизити:

П олучател:............

А дрес:...................................................

ЕИК: ...........................................................

Идент. N по ЗДДС: B G ..............................

Получил ф актурата :...................................

Номер на документа, дата, място

V. САНКЦИИ, 
ДОГОВОРА

Н ЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Чл.19. (1) При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия 
договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка.

(2) При пълно неизпълнение неустойката е в размер от 30 % (тридесет 
процента) от цената надоговора.

(3) При чабтично неизпълнение същата е в размер на 30 % (тридесет 
процента) от неизпълнената част.

Чдфй. Лщ^уздбавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя,
последщ

Е ' ?
въШжИШ

д 'Н есто й к а , в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) ^

-Директор

- счсшонооипиг/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от 
цената по договора.

Чл.21. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 
изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание 
т.У.19 и У.20 от настоящия договор.

Чл.22. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на 
поръчката;

(1) при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
(2) при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е 

юридическо лице).
Чл.23. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция 

за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата 
стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, без включен 
ДДС а именно: 46,06 лева  (четиридесет и ш ест лева и ш ест стотинки), под 
формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на 
ТП „ДЛС Тракия” .

(2) Гаранцията за изпълнение на задълженията се освобождава, в срок от 20 
(двадесет) работни дни, след приключване/прекратяване на договора, на основание 
чл.31, ал.1 и ал.2 от договора и/или прекратяване на договора по вина на 
Възложителя;

Чл.24. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 
предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 
действащото законодателство в Република България.

VI. НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА
Чл. 25. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от 
появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и 
други събития, представляващи „непреодолима сила" по смисъла на Търговския 
закон и Закона за обществените поръчки, и ако тези обстоятелства непосредствено са 
повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на 
изпълнение на задълженията по настоящия договор се измества със съответното 
време, в течение на което действат такива обстоятелства.

Чл. 26. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е 
била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

Чл.27.Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията 
си по настоящия договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:

(1) да уведоми дгасмено другата страна за настъпилото събитие, което 
причинява неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие 
възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на 
събитието - ако са .известни; за неговото предполагаемо времетраене;



(2) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби.

Чл. 28. (1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 
спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане 
на всички разумни грижи.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на настоящия договор.

VII. СРО КО ВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторсхси надзор 

започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за 
подписване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи на обекта 
и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително 
- монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е 
съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от 
съставяне на акт обр. 2а до съставяне на Констативен акт за установяване годността 
за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 
от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителство).

Чл. 30. Настоящият договор ще бъде сключен, с определения за Изпълнител на 
обществената поръчка, само след разрешение от министъра на земеделието, храните 
и горите за разходване на средствата съгласно ценовата оферта на избрания 
Изпълнител.

Чл. 31. Настоящият договор се прекратява:
(1) по взаимно съгласие между Възложителя и Изпълнителя, изразено и 

писмен вид;
(2) с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за 

окончателно приемане на СМР - (Приложение № 4) и Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 
15) от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителство.

(3) При неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 
настоящия договор, Възложителят има право да прекрати едностранно договора с 
двуседмично писмено предизвестие. Под „неизпълнение" съгласно предходното 
изречение се разбират и случаи, при които Изпълнителя по време на изпълнението на 
договора предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.

(4) Възложителят може да прекрати настоящия договор без предизвестие, в 
случай че Изпълнителя по каквато и да е причина бъде лишен от правото да 
упражнява дейността си.

(5) Възложителят може да прекрати настоящия договор при констатирани 
нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено 
предизвестие от ЕИхзложителя до Изпълнителя.



(6) Възложителят може да прекрати настоящия договор, когато са
настъпили съществени промени във финансирането, с двуседмично писмено
уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

(7) Изпълнителят може да прекрати настоящия договор с едномесечно
писмено предизвестие, отправено до Възложителя, при неизпълнение на 
задълженията по договора от Възложителя спрямо Изпълнителя.

Чл. 32. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато 
Изпълнителят:

(1) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
(2) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
(3) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 33. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако се дължи на непреодолима сила.
Чл. 34. Изменение и допълнение на договора не могат да се правят, освен в 

случаите по чл.116 от ЗОП.
Чл. 35. По въпросите, неуредени с този договор се прилагат разпоредбите на 

действащото българско право.
Чл. 36. Неразделна част от настоящия договор са:

Техническа спецификация;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;

Ценово предложение^залрпълнение на поръчката - Приложение № 3;

НастоящшрГдоговор се състави в три еднообразни екземпляр-#- 
В ъзложителя^Ддин за Изпълнителя . / г, \

ИЗПЪЛНИТЕЛ:. Л
/  Ъ/ д

1 /•>. /А  ) Ш  .Д ... ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „1
. Г  П /'ИС 1  ,  ̂ А/йнж»п’' ян/^Ъпсд-Ьв/ С теф ан  С околов

2 \  Л  •< ‘

/Гл • Д ^ щ щ -и тел  Л и л и я  Г ен ева/
; /   .
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Упражняване на авторски надзор по време на 
изпълнението на основен ремонт на ГАП „м. Момин мост -  м. Тъмраш 
развалините” - III степен, Етап 1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края 
-  км 12+204, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС 
Тракия”.

Възложител по настоящата поръчка е ТП „ДЛС- Тракия" към „ЮЦДП" ДП, 

гр. Смолян.

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор 

започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за 

подписване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи на 

обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на 

строително - монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския 

надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни 

дни, считано от съставяне на акт обр. 2а до съставяне на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение 

№ 15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителство, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., 

изм., бр. 56 от

11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г.).

Авторският надзор следва да е съобразен с одобрения технически проект за 

основен ремонт на пътя, като услугата следва да бъде извършена в пълно 

съответствие с предвидените в Закона за устройство на територията и Наредба № 

3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство 

изисквания и задължения при осъществяване на авторски надзор при извършване 

на СМР. Авторският надзор се упражнява по всички части на инвестиционния 

проект при условията и реда на ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г.



И
ДО

Д И РЕКТО РА  НА ТЕРИ ТО РИА Л НО  П О Д ЕЛЕН И Е 

„ДЪРЖ АВНО ЛО ВН О  СТОПАНСТВО ТРА К И Я ”

ТЕХ Н ИЧЕСКО  П РЕДЛО Ж ЕН И Е

От Обединение „ГП “ ДЗЗД

(посочете участника/ Ю Л/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул.“България“ № 51, вх.А, ет.4, ап.6 

БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖ АЕМ И 1 ОС1Ю ДИН Д И РЕКТО Р,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на 
оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 
114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в
съответствие с нуждите на „Ю жноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за 
сключване на договор е предмет: „У праж няване на авторски надзор по време на 
изпълнението на основен ремонт на ГАП „м. М омин мост -  м. Тъм раш  развалините” - 
Ш  степен, Етап 1: от км  0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края -  км  121204, находящ 
се в териториалния обхват на дейност на ТП  „ДЛС Т раки я”

I. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация - Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4.2. 

- техническо предложение за П-ра обособена позиция към рамково споразумение № 

114/11.10.2017 г. в частта за авторския надзор.

1. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва 

да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на 

договора за изпълнение на строително - монтажните работи на обекта и откриване на 

строителна плащадка, и продължава през целия период на строително - монтажните 

работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на 

изпълнение на СМР (не повече от 365 календарни дни, считано от съставяне на акт обр. 

2а до съставянето на Констативен акт

Приложение № 2



за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение № 

15) по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и 

протокли по време на строителство , издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 56 от

11.07.2017 г., в сила от 1 1.07.2017 г.).

2. Предложението ни се състои в извършване на дейности по упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закон за 

устройство на територията и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и 

качествено упражняване на авторски надзор, през цялото време през което е необходимо 

неговото упражняване.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът 

прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има 

конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

О

)



ДО
ДИ РЕКТО РА  НА
ТЕРИ ТО РИ А Л Н О  ПОДЕЛЕНИЕ
„ДЪРЖ АВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТРАКИЯ"

ЦЕНОВО ПРЕДЛО Ж ЕН И Е

От Обединение „ГП “ ДЗЗД
(посочете участника/ Ю Л/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул .“България“ № 51, вх.А, ет.4, ап.6

БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСП О ДИ Н  ДИ РЕК ТО Р,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за допълване на оферта 
по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 
114/11Л0.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в 
съответствие с нуждите на „Ю жноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП) за 
сключване на договор с предмет: „У праж няване на авторски надзор по време на 
изпълнението на основен ремонт на ГАП „м. М омин мост -  м. Тъм раш  развалините” 
- II I  степен, Е тап  1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края -  км 12+204, 
находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Т р ак и я ”

I. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

настоящата покана, общата цена на нашето предложение възлиза на: 1 535,40 лв . 

(хиляда петстотин тридесет и пет лева и четиридесет стотинки )лева без ДДС или 

1 842,48 лв. (хиляда осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и осем стотинки) 

лева с ДДС, равняващ а се на 0,05 % от стойността на СМР на обекта, съответстващи 

на ценовото ни предложение в буква „В" на Образец 5.2. за 11-ра обособена позиция 

към рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. в частта за авторски надзор;

1. При така предложената от нас офертна цена са включени всички възможни 

разходи за извърш ване на поръчката и декларираме, че ще изпълним поръчката, в

запълния и обем, и съгласно изискванията на Възложителя посочени в ^  

участие към настоящ ата покана.



2. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените 

дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора и същата 

представлява задължителен договор помежду ни, валиден до изтичане срока за 

валидността на офертата ни.

3. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от 

нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.



Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, 

съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, 

посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от 

тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата 

квалификация.
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато 

присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

Присъствие при съставяне и подписване на задължителните 
протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на 
точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и 

ДР-;
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период 

на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията 
на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на 
всички участници в строителството;

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация 
при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на 
строителния надзор и др.;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след 
изпълнение на обектите.

Издаване на заповеди и становища по време на строителството.

Изпълнителят следва да:
> извършва дейностите чрез квалифицирани лица и да възложи на тях 

упражняването на авторския надзор по време на строителството.
> по искане на Възложителя да участва при съставяне на актове и протоколи 

извън фиксираните в Наредба № 3 от 31 . 07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството.

> да изпълнява задълженията си със собствено работно облекло, пособия и 
инструменти.

> да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

> при необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа.

Авторският надзор ще участва в решаване на проблемите, възникнали в 
процеса на строителство и ще дава предписания при възникнали обективни 
обстоятелства. Предписанията се вписват в заповедната книга (Обр. 4 от 
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 
на обекта и са задължителни за останалите участници в строителството.


