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ДОГОВОР

2019г., в гр.София, на основание чл. 46, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.20, 
ал.З, т.1 от ЗОП и чл.258 и сл. от ЗЗД, между страните:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН „СРЕДЕЦ”,
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Леге” № 6,

БУЛСТАТ: 0006963270461, със 
представляван от Мария Ачкова -

Кмет на район „Средец” и Камелия Иванова -  Гл. счетоводител, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „КИМИС ГРУП ЕООД”, ЕИК: 131529433, представлявано от Кирил Симеонов1, в

качеството си на управител, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1373, район

„Красна поляна“, ул. „Несебър“ № 15, тел за контакти: С i, наричан за краткост) -

ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител по реда на глава 26 Събиране на оферти с обява до

чл.20, ал.З, от ЗОП и на основание, утвърден Протокол с изх. № РСЦ 19-ПР16-1/ 26.03.20l^r.

на СО-район „Средец“ на Комисията назначена със Заповед № РСЦ19-РД92-2/ 22.03.2019г. на

Кмета на Столична община - Район „Средец“, с предмет 

благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГ

с предмет: „Реконструкция и 

\Л И Я “, ПИ с идентификатор

68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“, на територията

на Столична община-район “Средец““, се сключи настоящи

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
„Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ |с

ят договор за следното:

Т се задължава да извърши:

идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, 

на територията на Столична община-район “Средец““.

м. „Трета извънградска част‘|,

Горните дейности се извършват при условията на приетата оферта, ведно със 
съответните приложения - неразделна част от този договор.

И. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати всичките извършени СМР] 
необходими строителни материали и изделия по реконструкция и благоустрояване на градината 
на общата стойност с ДДС, съгласно количествено-стойностна сметка към приетата оферта, 
респективно Ценовото предложение на изпълнителя, в ргзмер общо на 88 633,05 лева! 
/осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и три лева и пет стотинки/ без включен 
ДДС или 106 359,66 лева /сто и шест хиляди триста петдесет и девет лева и шестдесет и 
шест стотинки/ с включен ДДС, съгласно „Ценово предложение“, Образец № 9.

Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово до 30% от дължимата по чл. 2, (2) сума в 
срок до 7 /седем/ работни дни след възлагане по реда на чл. 6, (2). Окончателното разплащане 
на извършените видове работи по приетите офертни цени и при условията на настоящия 
договор, се извършва в срок до 10 работни /десет/ дни след представени приемно- 
предавателен протокол и протокол за извършени и подлежащи ла заплащане СМР (Образец № 
19), подписани от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издадена от
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:
Титуляр на сметка: Кимис Груп ЕООД 
МОЛ: -в

Чл.4. (1) Посочените в документацията на процедурата видове и количества работи не ;са
изплащане се считат, само тезиокончателни. За действително извършени и подлежащи на 

работи, които са отразени в протоколите по предходния член.
(2) Плащане по чл.З от настоящия договор се дължи 

финансиране от Столична община. В случай на получен отк
единствено и само при отпуснало 
13 за финансиране на строително-

ремонтните дейности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението по чл.З, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, 
и/или пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвт

(3) Окончателно плащане по Договора се извършва в 1 
приемо-предавателен протокол и протокол за извършени и 
(Образец №19) и след изготвен доклад за съответствие от надз 

Чл. 5. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил дог 
частга от поръчката, която се изпълнява от подизпълнит 
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕ, 
възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(2) Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз о-

обезщетение за вреди, неустойки 
о и да било характер или предмет. 
0 дневен срок след подписване йа 

подлежащи на заплащане СМР 
орната фирма.
звор/договори за подизпълнение, 
ЕЛ, може да бъде предадена като 
\1Я, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща

нова на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да ф
предостави на възложителя в 15(петнадесет)-дневен срок от ncj

(3) Към искането по ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е виднЬ 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

лучаването му. *

когато искането за плащане е

Ш. СРОКОВЕ
Чл.6. (1) Срока на изпълнение на предмета на договора 

- 90 /деветдесет/ дни. Срокът започва да тече от датата 
Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съста 
време на строителството.

по чл. 1 е със срок за изпълнение 
на съставяне и подписване на 
вяне на актове и протоколи по

олична община-район „Средец“ 

/ дни от уведомяване от страна

:то настъпване е установено с

(2) Начин на възлагането: с възлагателно писмо от Сг

(3) Срок за приемане на изпълнената работа -  до 3 /три 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, чи 
официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към! 
Българска академия на науките, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката 
период от време.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да разплати необходимите средства по чл.2., к; 

посочените в този договор условия и срок.

СТРАНИТЕ

ато извърши плащанията при.

2. Да осигури авторски контрол при извършване на видов
3. Да определи свои представители, които да конт

ете работи. |
ролират обема, качеството и
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еството, обема и видовете работи,

действията или бездействията на 
ли злополука, на което и да било 

да било имущество, вследствие

количеството на вложени материали и извършените от ИЗПТЬЛНИТЕЛЯ СМР дейности, който 
да подписват протоколи и фактури по договора.

4.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет)-дневен срок след установяване; на 
появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, АВТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява 
изпълнението на този Договор по всяко време, относно каче 
както и да дава указания.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт г. 
физическо лице; загуба или нанесена вреда на каквото и 
изпълнение предмета на договора. !

ЧлЛО. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай, той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършеното до момента на 
прекратяване на договора.

Чл. 11. Отговорни длъжностни лица за контрол по изпълнението на настоящия договор
са:

-  инж. Илия Мавров -  Нач. отдел „ИКСБЕ“
-  инж. Мирослав Павлов -  ст. експерт „ИКСБЕ“
-- инж. Милен Дянков -  Гл. инженер на р-н „Средец“
Чл. 12. Лицата по чл. 31 има следните задължения:

Да следят за изпълнението на СМР дейности, в 
на вложените материали, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕ

Да извършват постоянен мониторинг след изпълнението на настоящия договор |и 
в случай на установени нередности да уведомятВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

това число количество и качество 
ЛЯ.

зено и в договорените видове

зет да извършва контрол пр

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни договорените видове работи качест 

строителни работи в срок по чл.6, съгласно предложената оферта и КСС към нея, като 
организира и координира цялостния процес на работата.

2. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възмож» 
изпълнението на работите, предмет на договора, да изпълнява всички писмени указания, дадени 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3. Да предприеме необходимите мерки за отстраняване на допуснатите грешки й 
пропуски при изпълнение на дейностите, предмет на договора, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
отправил писмена забележка.

4. Своевременно да съставя, съвместно с представители 
представя необходимите документи за разплащане, отчитащи Извършените работи (протокол й 
фактура).

5. Да осигури необходимия брой работници и слу 
качествено изпълнение на предмета на договора, както и 
техника.

6. Да не се позовава на незнание и /или/ непознаване з)а обекта, предмет на договора,: 
поради която причина да иска анекс към същия.

7. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които 
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на договора.

8. Да инструктира своите работници и служители, пряко ангажирани с изпълнението на 
договора, да спазват разпоредбите на действащото законодателство по безопасност и хигиена 
на труда и противопожарна охрана.

9. Да осигури на работниците и служителите необходимото работно облекло и лични 
предпазни средства за извършване на дейностите, предмет на до

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформя и

кители за професионалното и 
необходимата специализирана

овора.
10. При изпълнение на предмета на договора, да не допуска замърсяване на околната

среда.



11. Да отстрани за своя сметка всички вреди, настъпили в резултат на неизпълнение дли 
лошо изпълнение на задълженията по договора.

12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора: за 
настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 
са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
-новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял

дела и вида на дейностите, които
а дейности.

е ля. *
среда, да осигурява опазване на

предишният подизпълнител, включително по отношение на 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момент

13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който 
са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

14. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнит

15. Да не допуска замърсяване на улици и околната 
дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. Да използва при изпълнението на договора качествени материали, отговарящи на 
изискванията на законодателството на Република България, като представя мостри от влаганите 
материали на представители и след тяхното одобрение същите да бъдат монтирани;

17. Да изпрати в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след известяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специалист, който да извърши оглед на дефектиралото СМР.

18. Да отстрани повредата на дефектиралото СМР 
календарни дни в зависимост от повредата.

19. Да влага при изпълнението оферираните материал^, отговарящи на изискванията на 
действащите нормативи, за които да представя на В 
декларации, сертификати, технически одобрения и др.

20. Да съставя, оформя и представя необходимите док 
извършените СМР.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва непредвидени видове СМР, извън 
посочените в проектите, без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖ

22. Преди подписването на акт обр. 19, и приемателен 
почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и 
различните видове временни работи.

23. Всички демонтирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ метални 
бъдат предадени на лицензиран търговец, за извършване на де 
суми да бъдат внесени по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР 
и др. подобни.

25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на дбставката да не допуска повредй 
или разрушения в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение 
на договора.

26. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, то възстановяването им 
е за негова сметка.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след изпълнени! 
отстрани от обекта цялата своя механизация, различните видове

28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съд 

на договора;
2. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор;
3. Да получи информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

настоящия договор.

в срок от 3 /три/ до 10 /десет/

ЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходимите

ументи за разплащане, отчитащи

ТТЕЛЯ. 

протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да

съоръжения на площадката да 
аности с отпадъци, а получените

ето на договора да почисти и 
временни работи и отпадъци;

ействие за изпълнение предмета

за обекта, съгласно чл.1 на!

29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при изпълнение на



всички видове работи, предмет на договора, както и за възникналите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
за трети лица вреди.

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко йеобходимо по време на работа, [ца 
не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура, да не допуфса 
замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите: и 
площадките при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

ПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
'о (пет процента) от стойността на

У.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.14. (1) При подписване на договора ИЗ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер 5® 
договора без ДДС под формата на парична сума. Определеният за Изпълнител участник сам 
избира формата, под която да бъде.

(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя ]|трична сума, сумата се внася ио 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IB AN: BG88SOMB91303324908901
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка, клон “Денкоглу”

(3) Когато като гаранция за изпълнение се 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналек екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмен 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 6 месеца след 
прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 
гаранция се удължава или се издава нова.

представя банкова гаранция,

която да съдържа задължение йа 
о искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЙ, 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
оговор;

Гаранцията за изпълнение във 
на средства от страна нй

зквания:
а с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като

Банковите разходи по откриването и поддържането на 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е ^осолен като трето ползващо се 
лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изи

1. да бъде във форма, предварително съгласуват 
застрахователната премия следва да е платима еднократно;

2. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 6 месеца 
дни след прекратяването на Договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор 
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ освобождава Гаранцият: 
след приключване на цялостното изпълнение на договора, удостоверено с подписването на 
протокол, освен в случаите на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждан 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез в

покритие на отговорността на

и поддържането на валидността 
изплащане на застрахователно; 
основание за това, са за сметка

за изпълнение в срок 6 месеца;

е на сумата по банковата сметка;

зъщане на неиния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено 
от него лице.

оригинала на застрахователната
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ждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ак о в 
траните относно неизпълнение на

на

ветна част и да се удовлетвори от 
не изпълни някое от неговите

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобс 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

ЧлЛб. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съо 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частичйо и забавено изпълнение на което 
и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, 
която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълфн 
размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато извършените СМР не отговарят на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на тоба 
основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнени^, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задъЬжането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или чг етично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за вре)
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно

мето, през което средствата п{о

осят отговорност при невиновно
VI. ОТГОВОРНОСТИ, н е у с т о й к и  и  с а н к ц и и
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не н

неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.21. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци й 

пропуски, както и в резултат от некачествени СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. (1) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ г:ри предаване извършените СМР 
дейности, той дължи неустойка в размер на 0,5% за всеки де^ забава, но не повече от 20% от 
стойността на договора.

(2) При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането, както на 
авансовата вноска, така и на окончателната стойност на дс 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от дължимата су 
повече от 10%.

ставените стоки, той дължи нй 
иа за всеки просрочен ден, но не

лишава изправната страна ор

ьчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

(3) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото!СМР и неспазване на сроковете, 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Заплащането на уговорената неустойка не 
възможността да претендира за обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия 
ред.

(5). При некачествено изпълнение на пор 
констатирано с констативен протокол, същият дължи на ВЪЗЛ ОЖИТЕЛЯ неустойка в размер; 
на 20% /двадесет процента/ от стойността по чл.2.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от 
длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

УП.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изпълнение предмета на договора.
2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне! на 
3 този случай гаранцията не се

о. но причини, независещи от страните по догорора, които не са могли да бъдат 
предвидени. В този случай страните подписват двустранен споразумителен протокол1 за 
уреждане на финансовите си взаимоотношения към моментй на прекратяването.

4. При цялостно или частично неизпълнение на договора, поради неосигурено 
финансиране всяка от страните може да поиска прекратяван^ на договора без предизвестие след 
изтичане на тримесечен срок от сключването му.

5.Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
5.1. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

изпълнението с повече от 10 (десет) календарни дни. 
освобождава.

5.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; |

5.3. Поради независещи от Възложителя причини;
6. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява получения аванс, заедно 
със законната лихва. |

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена промяна йа 
обстоятелствата, възникнали след сключване на договора, цоради което не е в състояние на 
изпълни своите задължения. j

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционните срокове за извършените строително 
ремонтните работи, съгласно представената оферта, както 
строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 
на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на 
строително -  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Сроковете не могат да бъдат по-кратки от определени' 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и мг: 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и стр 
срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани йа 
своя сметка възникналите повреди. Гаранционният срок не се отнася за вреди за които е виднО 
или се докаже, че са настъпили в следствие на умишлени действия от страна на трети лица.

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица - подизпълнители, като 
за свои действия.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават

следва Гаранционни срокове жа 
год. за въвеждане в експлоатация

е в Наредба №2 от 31 юли 2003г. 
нимални гаранционни срокове за 
оителни обекти. В гаранционния

доброволно между страните, а при не постигане на съгласие - жс 
Чл.27. За неуредените в този договор въпроси се прр 

нормативни актове.
Чл.28. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на следните адреси,, 

телефони и факсове:

о съдебен ред.
илагат ЗЗД и други действащи

Лица за контакт:
За Възложителя:
гр.София, ул. Леге № 6 
тел.:0884 855002, факс:02/9861837 
Лице за контакт: инж. Валери Манолов

За Изпълнителя:
гр. София, ул. Несебър“ № 15 
тел.:'
Лице за контак г: Кирил Симеонов



Настоящият Договор се състави в 3 /три/ еднообразни 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните прило
1.Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2.Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Количествено-стойностна сметка. А'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАРИЯ АЧКОВА:

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и

Кмет на р-н „ Средец Столична община

: У

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА: /  | 1 Заповед за з а м е с т » й е М й

! Гл. счетоводител на р-н “(Средец -чСО-

Съгласували: ^
Инж. Валери Манолов А 
Зам.-кмет на район „Средец“

Инж. Илия Мавров 
Нач. на отдел „ИКСБЕ“ '

Инж. Милен Дянков
Гл. инженер на р-н „Средец“

ланд. арх. Ирена Пелова 
Ст. експерт „Екология“^, I

Изготвил:
Ваня Мичева
Нач. на отдел „ПИОЧР“ на Средаец

Личните данни са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент.



ОБРАЗЕЦ №9

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА 0 БЩИНА-РАЙОН „СРЕДЕЦ4,

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

шестстотин тридесет и тр 

количествено-стойностна сме

Долуподписаният Кирил 

Груп” ЕООД

УВ

След като се запознах 

на обществена поръчка с пре 

при площад „ПОРТУГАЛ 

озеленяване, кв.8, м. „Тред 

община-район “Средец““.

I. Общата цена за изпълней

з Симеонов, в качеството ми на управител на “Кимис

АЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

е условията по открита процедура за избор на изпълнител 

гцмет: „Реконструкция и благоустрояване на градината 

“, ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за 

а извънградска част“, на територията на Столична

ие на договора е: 88 633, 05 (осемдесет и осем хиляди 

и лв. и 0,5 ст.) лева без ДДС, съгласно попълнена

пгка.

II. Общата цена за изпълнение на договора, на отделните обекти и дейности е 

окончателна и не подлежи на) увеличение, като:

1. посочената цена вкл ючва всички разходи по изпълнение на поръчката;

2. при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за 

наша сметка.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и 

по реда на проекта на договор.

4. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на количествено- 

стойностни сметки.

5. Единичните цени | в количествено-стоймоетните сметки включват всички

разходи за съответния вид С 

възлагане на обществената 

обществени поръчки.

МР и няма да се променят при изпълнение на договора за 

поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС)



Приложение: количествено А стойностна сметка.

Настоящата оферта им 

обявена дата за подаване на о

15.03.2019 г.
(дата на подписване)

а валидност 120 календарни дни, считано от последната 

ферти.

Личните данни за заличени съгласно
ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679



ОБЕКТ: Р Е К О Н С Т РУ К Ц И Я  И  Б Л  t 
в поземлен им от с идентиф \ 
в У П И  I, кв.8м ."Т рета и зв и

АГОУС ТРО ЯВА Н Е НА ГРАД И Н КАТА  НА П Л О Щ А Д "П О РТУ ГА Л И Я "
исатор 681134Л07.58
нградска част” , р-н"С редец", СО

Седалище по регистрация: гр. София, ул. „Несебър*1 №15

Точен адрес за кореспонпримчя: гр. Софи I, ул. „Несебър“ №15
Телефонен номер:
Лице за контакти:лчирил Симеонов
e-mail: kimis_grup($abv.bg

KO I [ИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

No ОПИСАНИЕ размер
/см/

мярк
а количество

единична 
цена /лв./ с 
бетонови 

плочи

О Б Щ А  
стойност /лв./ 

с бетонови 
плочи

Забележка

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - подготвителни раб ТИ

1 Разбиване на съществуващи градински бордюр j - машинно м' 42 2,00 84,00

2
Подготовка на основа за полагане на бетонова 
изнасяне на пясък, почистване от бурени, израЕ 
всички необходими работи

астилка - 
■|яване, вкл. м2 100 5,20 520 ,00

3 Демонтаж и извозване на съществуващи стари < ьоръжения бр 3 60,00 180,00

4 Натоварване и извозване на строителни отпадъ. и към депо м3 15 45,00 675,00

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА -  кантиращи бордюри

1 Доставка и монтаж на Нови градински бордюри, 
от всяка страна (6 0 /1 0 /1 8 с т )

с фаски по 1cm 60/10/18 м' 27 36,00 972,00

2 Доставка и монтаж на Пътни ивици за разделяне 
настилка (6 0 /1 8 /1 0 с т ) ,  без фаски

на различен тип 60/18/10 м1 15 36,00 540,00

ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - паркова мебел

3 Доставка и монтаж на Пейки - класическа визи? 195 /60 /7 8 бр. 2 275,00 550,00

4 Доставка и монтаж на Кошчета за боклук -  клас лческа визия 45/71 бр. 1 120,00 120,00

АЛЕИ И ПЛОЩАД - подготвителни работи

1 Разбиване на съществуващи градински бордюр - машинно м1 98 2,00 196,00

2 Демонтаж на съществуваща метална ниска o rp iiia м' 222 3,50 777 ,00

3
Разбиване на съществуващи настилки - асфалт, 
необходими работи)- машинно

вкл. всички
м> 400 4,00 1 600 ,00

4 Демонтаж на съществуваща облицовка на цвета рник м2 7 5,50 38,50

5 Извозване на строителни отпадъци към депо j м3 50 45,00 2 250 ,00

АЛЕИ И ПЛОЩАД - настилка и цветарниф

1 Доставка и монтаж на Нови бордюри (висок бор 
между тревна площ и тротоар при ул. "Леонард

д ) при границата 
да Винчи" 6 0/25/50 м' 35 55,00 1 925 ,00

2
Доставка и монтаж на Нови градински бордюри 
от всяка страна (6 0 /1 0 /1 8 с т )

с фаски по 1 с т 60/10/18 м1 113 36,00 4 068 ,00

3
Доставка и монтаж на Пътни ивици за разделян 
настилка (6 0 /1 8 /10cm ), без фаски

на различен тип 60/18/10 м' 14 36,00 504,00

4 Доставка и монтаж на Нова настилка за площад 
него -  бетонови плочи

и подходи към м2 390 52,00 20  280 ,00



5 Земновлажен разтвор 1:3 с дебелина 5 с т  под н 
площад и подходи към него

ва настилка за 3м 20 110,00 2 200 ,00

6 Плочопътека на тревна фуга (о т  детска площад с 
тоалетна), вкл. всички необходими разходи

към фонтанка и
м 4 50,00 200 ,00

7 Доставка и монтаж на Нова облицовка от б етон: ви плочи м* 7 52,00 364,00

8 Доставка и монтаж на Покривни плочи /ш а п ка / з 
(шир. 30cm , от бетонови плочи

цветарник
м2 3 80,00 240,00

9
Доставка и монтаж на ивици покрай цветарник 1 
трапецовидна форма, от бетонови плочи за обр 
цветарник и преход към основна настилка на плс

лочи с 
1мчване на 
щада

м2 3 55,00 165,00

9,1 Почистване и прекопаване на почвена повърхнсс 
отпадъци и камъни (в цветарник)

т от бурени,
м" 5 7,00 35,00

9,2 Обновяване на повърхностен почвен слой (30cm  
съществуващ и доставка на плодна пръст

- премахване на
м3 2 75,00 150,00

9,3

Нов екземпляр от Fraxinus excelsior (планински ж  
оборска тор (прегоряла и фино пресята), укреп з 
колове (Збр. на дърво) с размери -  ф 80 мм, Н=2  
привързване на дървото към укрепващите елемш  
необходими разходи

ен), засаждане, 
|не с дървени 
50 см с разпънки, 
ти, вкл. всички

бр. 1 110,00 110,00

9,4 Мулч (борови кори/ дървени стърготини фракция 
дебелина Н =3  cm- доставка и полагане

1-4 см, слой с
м3 0,2 160,00 32,00

9,5 Доставка и монтаж на Пейка (по периметър на цеетарника) бр. 1 350 ,00 350 ,00

АЛЕИ И П Л О Щ А Д  - п а р ко в а  мебел и фонтЕ ка

1
Направа на водопровод ПЕВП ф 25 PN10, в т.ч. Ф 
нова фонтанка вкл. всички необходими изискуе «1 
съгласно проекта

ф онни части за 
и дейности, м 20 47,00 940,00

2
Направа на канализация РУСф ПО SN8 в т.ч.фасс  
нова фонтанка вкл. всички необходими изискуем 
съгласно проекта

нни части за 
и дейности, м 20 29,00 580,00

3 Фонтанка в зоната на търговските обекти (гото зс 
доставка и монтаж на ф онтанка, вкл. всички нер

|изделие), 
бходими разходи бр. 1 620 ,00 620 ,00

4
Изграждане на водомерна шахта вкл. всички нео 
дейности, съгласно проекта

бходими бр. 1 210 ,00 210 ,00

5
Изграждане на ревизионна шахта РШ фЮОО, с ц 
всички необходими дейности, съгласно проектз

/гунен капак, вкл. бр. 1 250 ,00 250,00

6 Доставка и монтаж на Пейки - класическа визия 195 /60 /7 8 бр. 17 275,00 4 675 ,00

7 Доставка и монтаж на Кошчета за боклук -  кла ческа визия 45/71 бр. 4 120,00 480,00

8
Доставка и монтаж на Осветителни тела (високо 
соларни Н =4  м.

осветление) бр. 8 800,00 6  400 ,00

РАСТИТЕЛНОСТ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ

1
Почистване на почвена повърхност от бурени, о 
прекопаване/фрезоване и извозване на матери зз 
и почвоподготовка, вкл. всички необходими ра5

гпадъци и камъни, 
от прочистване 

оти
м2 650 7,50 4 875,00

2
Доставка на плодна пръст (насипен слой 7 -1 0 с т  
при висок борд) ръчно или машинно разстилане 
необходими работи

и! около 4 0 с т  
вкл. всички м3 80 75,00 6 000 ,00

...



3

Затревяване с готов тревен чим, включващо: ! 
* фино моделиране на терена
- тревен чим
- доставка и полагане на тревен чим
- валиране
- торене с минерални торове - комбиниран NPK
- първо косене, вкл. всички необходими работи

норма 20кг/дка

м2 650 18,00 11 700,00

За тревната площ е 
нужно да се осигури 
напояване под 
формата на 
дъждуване

4 Оформяща резитба на съществуващата дървеа з растителност бр. 21 30,00 630,00

5 Нови екземпляри от Acer platanoides 'Globosum  
на изсъхнали, вкл. всички необходими разходи

(шестил) на място
бр. 9 200,00 1 800 ,00

За новозасадената 
растителност е 
нужно да се осигури 
поливане

6 Нов екземпляр от Fraxinus excelsior (планински 
изсъхнал - при детска площадка, вкл. всички не

ясен) на място на 
рбходими разходи бр. 1 110,00 110,00

За новозасадената 
растителност е 
нужно да се осигури 
поливане

7 Засаждане на нови дървесни видове на място н изсъхнали бр. 10 130,00 1 300 ,00

7,1
Укрепване на новозасздени широколистни дър 
колове (Збр. на дърво) с размери - ф 80 мм, Н= 
привързване на дървото към укрепващите елем

ета с дървени 
250 см с разпънки, 
знти

бр. 10 10,00 100,00

7 ,2 Мулч (борови кори/ дървени стърготини фракц 
дебелина Н =3  cm- доставка и полагане

я 1-4 см, слой с 3м 0,5 170,00 85,00

7,3
Доставка и полагане на Органични почвоподоб 
тор, прегорял, фино пресят) по 0 ,0 5 т 3/дърво е

зители (оборска 
посадно място м3 1 160,00 160,00

8
Доставка и Засаждане на жив плет от Ligustrurr 
(лигуструм) -  покрай паркинг на банката; норм 
едноредово засаждане

ovalifolium 
з 5 б р ./т ' при бр. 150 2 ,50 375,00

8,1
Доставка и полагане на Органични почвоподоб 
тор, прегорял, фино пресят) по 0 ,0 5 т 3/10бр.

рители(оборска
м3 1 160,00 160,00

ОБЩО ЦЕНА БЕЗ ДДС: | 80 575,50

10% непредвидени разходи 8 057,55

ДДС 20% • 7726,61

ОБЩО ЦЕНА С ДДС за Площад Португ злия: 106 359,66

Изготвил: Кирил Симеонов j Подпис:

Дата: 15.03.2019 г.

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679



ОБРАЗЕЦ №8

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН «СРЕДЕЦ»

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният Кирил ( 

Груп” ЕООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознах с усл 

оферти с предмет: ,,Реконс(г] 

„ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с и 

м. „Трета извънградска 

“Средец““.

предлагам следното: 

ЕГаранционни срокове: 

съгласно Наредба № 2 от 3 ] 

Република България и мини: 

монтажни работи, съоръжен

Симеонов, в качеството ми на управител на “Кимис

овията по обществена поръчка чрез обява за събиране на 

рукция и благоустрояване на градината при площад 

щентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, 

част“, на територията на Столична община-район

Гаранционните срокове на строежа са минималните, 

07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Жалните гаранции срокове за изпълнение на строително -  

ля и строителни обекти

2. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.

3. “Предложение за изпълнение на строителните процеси” : Приложение 1

4. „Мерки за осигуряван^ на качество при изпълнение на строителството“ :

Приложение 2

'зпълнението на обществената поръчка е със срок за 
дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и

5. Срок на изпълнение: Е 
изпълнение 90 (деветдесет

актове и протоколи по вре 
Забележка: Минималният

сратък от 35 /тридесет и

подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на
не на строителството.
срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по

чет/ календарни дни.

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2 0 1 6 /6 7 9



7. Приемаме срока на вал 

последната обявена дата за

6 . Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемамклаузите в него.

"
пр,

дност на офертата да бъде 120 календарни считано от 

даване на оферти.

8. Декларирам, че при изго 

данъци и осигуровки, закрила

гвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

на заетостта и условията на труд;

9. За изпълнение предмета 

когато лицето, което подавг 

оригинал или нотариално зав

Неразделна част от настояфата оферта са :

Линеен график за изпълнение

Приложения 1,2

на поръчката прилагаме: документ за упълномощаване, 

офертата, не е законният представител на участника -  

ерено копие;(при наличие)

на предмета на поръчката

Настоящата оферта има валидност 120 календарни 

обявена дата за подаване на оферти.

15.03.2019 г.
(дата на подписване)

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679

дни, считано от последната

№



Наименование на Участника:

Седалище по регистрация: гр.
Булстат номер/ЕИК: BG13152

„Кимис Г руп„ ЕООД
Приложение 1

София, ул. „Несебър“ №15
>433

Точен адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Несебър“ №15 
Телефонен номер: 0
Лице за контакти:Кирил Симеонов
e-mail: kimis grup@abv.bg

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА Е
за й

ДО 
СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА-РАЙОН“СРЕДЕЦ“

ЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
зпълнение на обществена поръчка

Наименование на 
поръчката:

„Реконструкция и благоустрояване на градината при площад 
ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с идентификатор 68134Л07.58, УПИ I- за 
5еленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“ 
а Столична община-район “Средец““__________

на територията

УВАЖАЕМИ ДАМИ М ГОСПОДА,

С настоящото преде 
предмета на обществената 
Техническите спецификации 
процедура. Представя се 
(например PDF или еквивал 

Срок за изпълнение 
изпълнение на договора» (ч; 
дни, считано от датата на съ 
31.07.2003 г. за откриване на 

Изпълнението на в 
националните и европейки н 
в Република България, какте 
№ 1 от 12 януари 2009 г 
площадките за игра.

Предложение за дей 
включващо техническите 
инвестиционния проект в' 

..материали и оборудване), 
превантивни мерки срещу п

тавяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
поръчка по обявената от Вас процедура, съобр;В1зено с 

както и другите относими документи от настоящата 
на електронен носител (диск) в нередактируем формат

ент).
на поръчката - съгласно приложения «Линеен график за 

,ст от настоящото Техническо предложение), е 90 календарни 
.етавяне и подписване на Протокол обр. 2/2а по Наредба №3 от 

строителна площадка.
;ички видове работи е съобразено с изискванията на 
ормативни актове, уреждащи проектирането и строителството 
и другото приложимо законодателство, включително Нредба 
За условията и реда за устройството и безопасността на

ности, които ще извършим за изпълнение на поръчката, 
преимущества, (спрямо Техническата спецификация и 

;1ьв фаза технически проект, включително предвидените 
естетическите и функционалните характеристики, както и 

:ртенциални рискове:

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2 0 1 6 /6 7 9
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1 .

този етап ще бъде

Извършване на вертикална планировка на подхода и градината на площад 
„Португалия Платровката ще бъде извършена от служители на компанията, 
които притежават необходимата квалификация и професионален опит. През 

поставена предпазна ограда, ограничителни и/или сигнални
ленти. Ще бъдат поставени необходимите табели и маркировка. Ще бъдат
премахнати всички 
отпадъци ще бъдат

Срок за изпълнение: 12 дни

2. Доставка и монтаж 

Осветителните п
на осветителни тела

енергоефективна 
ще бъде съобр, 
разположението 
Стълбовете ще t 
гарантира безопас

Срок за изпълнени

ела ще бъдат LED със соларни панели за осигуряване на 
независима осветителна система. Тяхното разположение 

рзено с техническите изисквания за осветеност и 
на съоръженията, както и с прилежащата среда, 
ъдат замонолитени на съответната дълбочина, за да се 
цостта при ползване.

: 5 дни

3. Доставка и полагане

Бетоновите ивициф 
флексово лепило за

Срок за изпълнение

4. Изграждане плочкоп 

Плочите се поставя 

Срок за изпълнение

Градинката за мо 
определяне на гра 
ще бъдат израбс 
Възложителя.

бордюри и настилки, прилежащи към градинката. Всички 
натоварени и извозени до сертифицирани строителни депа.

на ивици и покривни плочи на цветарник

е и бетоновите покривните плочи ще бъдат залепени с 
Съществуващата конструкция.

5 дни

ътека на тревна фуга

т върху пясъчна възглавница и се поставя тревен чим. 

2 дни

5. Доставка и полагане на градински бордюри
фтиране на бордюрите ще бъде оразмерена от геодезист за 
ъшците за разполагане на бордюрите. Градинските бордюри 
:тени от бетон съгласно техническата спецификация на

Срок за изпълнени

6. Направа на водопрс 

Срок за изпълнение

е: 9 дни

вод и канализация за нова фонтанка 

: 5 дни

\



7. Доставка и полагане на бетонови плочи върху замаска
Дейностите ще п 
замаска

Срок за изпълнени

8. Доставка и полагане на бетон 

Срок на изпълнение: 2 дни

юдължат с поставяне на бетонови плочи върху циментова 

: 19 дни

9. Доставка и монтаж 

Срок за изпълнени
ра градински пеики и кошчета 

: 5 дни

10. Почистване и подгот: 

Срок за изпълнени

11. Доставка и засажд; 
съществуващи дърво

Срок на изпълнение

12. Доставка на плодна 

Срок за изпълнени

вяне на терена за затревяване 
: 6 дни

;ане на нови дървесни видове, жив плет, резитба на 
:та и доставка на мулч

9 дни

пръст и затревяване на терена с готов тревен чим 

г: 10 дни

инално почистване, извеждане на остатъчни отпадъци и 
иемане от Възложителя.

Последна дейност: <| 
подговка на площадката за пр

Гарантираме, че всички посочени по-горе дейности, ще бъдат изпълнявани с 
отговорност и внимание към опазването на елементите и характеристиките на околната 
среда (въздух, почва, строителни и други отпадъци, растителност, влияние върху 
централна градска част и др.)

Наименование на

✓ . /Подпис: —

Дата 15/03/2019 г.

Име и фамилия Кирил Симеонов 

Длъжност У правител 

частника „Кимис Груп“ ЕООД

Личните да нни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2 0 1 6 /6 7 9



1

Наименование на Участник
Приложение 2

г . „Кимис Груп,, ЕООД

Седалище по регистрация: г|р. София, ул. „Несебър“ №15
Булстат номер/ЕИК: BG131^29433
Точен адрес за кореспонден *кия: гр. София, ул. „Несебър“ №15
Телефонен номер:
Лице за контакти:Кирил Ciймеонов
e-mail: kimis grup@abv.bg

д о
СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА-РАЙОН“СРЕДЕЦ“
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Наименование на 
поръчката:

М ЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО

за и тъ л н ен и е  на обществена поръчка

Реконструкция и благоустрояване на градината при площад 
ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за 

озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“, на територията на 
С толична община-район “Средец““_______________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме ви нашето предложение за мерки за осигуряване на качество при 
изпълнение на дейностите по предмета на посочената по-горе обществена поръчка 
съгласно Техническото предложение и Предложение за изпълнение на строителството.

Описание на мерките за гарантиране на качество, които „Кимис Груп“ ЕООД
поема ангажимент да изпълни:

Стандартите и изискв 
документацията за поръчкат 
монтажни работи, които ще

анията, заложени в Техническата спецификация и 
1 от Възложителя, ще се прилагат за всички строително- 
Зъдат изпълнени на обекта.

Възложените дейност 
съществените изисквания къ 
продукти.

За постигане на отлич

и ще отговарят на изискванията, установени с Наредбата за 
м строежите и оценяване съответствието на строителните

Стриктно ще се спазв 
Документирането и приемането на обекта, като:

но качество на изпълнение, предоствратяване и 
ликвидиране на бедствия и аварии, застрашаващи околната среда и безопасността и 
здравето при работа, ще бъдат използвани мерките, съгласно въведените във фирмата 
системи за управление на качеството, околната среда и условията на труд: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

аттехническите нормативни актове по изпълнението, г
С
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Наредба за ус
Закон за устройство на територията;

ловията и реда за задължително застраховане в
проектиранетз и строителството;
Наредба №1 з 
Наредба № 1 
безопасностт; 
Наредба №2 з

а номенклатурата на видовете строежи;
)т 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и 
на площадките за игра

а въвеждане и експлоатация на строежите в Република

монтажни раб 
Наредба №3 о

Закон за здрат 
Наредба №2 о

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
оти, съоръжения и строителни обекти;
т 31.07.2003 г. за съставяне н актове и протоколи по време 

на строителството;
Наредба 1з -  1971/29.10.2009 г. за строително-технични правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар;

ословни и безопасни условия на труд; 
г 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи;
Наредба №7 ог 2004 г. за минималните изисквания на ЗБУТ на работните 

ползване на работното оборудване;
Наредба №4 з4 знаците и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарната охрана.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Извършване на вертш 

Доставка и монтаж на 

Доставка и полагане г

Доставка и полагане н|а градински бордюри

Видове СМР и съответните мерки, които ще бъдат предприети:

:ална планировка 

осветителни тела 

а инертни материали

Доставка и полагане ц 

Доставка и полагане н 

Почистване и подготв 

Затревяване на терена

а бетонови плочи 

а бетон

яне на терена за затревяване 

с готов тревен чим

Всички дейности ще се извършват под ръководството на дипломиран строителен 
техник и технически лица с богат професионален опит, всички служители на 
компанията;
Със стартиране на дейностите ще бъде поставена предпазна ограда, ограничителни

които да гарантират безопасността както на преминаващите 
: на самите работници там;

и/или сигнални ленти 
покрай обекта, така и
Ще бъдат поставени пожарогасители и напълно заредена аптечка за първа помощ;

« Ще бъдат поставени необходимите табели и маркировка;

дейностите: инструкт
Ще се предостави щлта необходима документация, свързана с изпълнение на.,

акни книги, инструкции по безопасни условия на труд,^
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оценка на риска на ст

През цялото време ю 
са налични и разполс 
Всички доставки на 
единствено от

юителния обект. Подготвяне на Заповедна книга. Подписване
на Протокол №2 за «рткриване на строителната площадка.

е се следи дали поставените предпазни табели и маркировка 
жени на предвиденото за тях място;
материали и съоръжения ще бъдат осъществявани само и 

доверени партньори Всички продукти, използвани при 
изпълнението ще о гговарят на декларираните от производителя технически 
спецификации и гаранции(БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО); Ще се следи 
за качеството на доставените материали и продукти, като ще бъдат придружени със 
съответните сертификати, декларации за съответствие, гаранционни срокове,

паспорти и т.н.
При завършване на строителните дейности и извършване на всички монтажи: ще 
бъдат отстранени всички временни съоръжения, предпазни огради и/или ленти, ще

но и ще бъдат премахнати всички остатъчни белези отбъде изцяло почист 
извършените дейности;

• По време на целия процес работнците ще бъдат с работно облекло и предпазни 
средства, а ежедневно ще им бъде правен инструктаж за специфични рискове;

• Служителите ще извършват демонтажите възможно най-внимателно, като ще се 
стремят да поддържат площадката чиста без струпване на строителни отпадъци. 
Своевременно всичка отпадъци ще бъдат отнасяни до контейнер за тази цел. 
Работниците ще сортират, пренасят и натоварват отпадъците, които ще се извозват 
веднага до сертифицирани строителни депа.

» Предвиден е ежедневен контрол и отчет на изпълнения обем дейности и при 
констатация на моментно (частично) закъснение на доставка или вид работа, ще 
бъдат ангажирани още ресурси или служители, изцяло за наша сметка. 
Предвиждаме и възможност за преминаванена удължен работен ден до 10 (десет) 
часа при евентуално изоставяне или закъсняване на доставки, или закъсняване при 
изпълнението на някоя от видовете работи, както и изготвяне на график за работа 
през почивните дни, съобразно КТ за осигуряване на почивните дни на 
работниците;

• При проверки на място от страна на Възложителя, ще осигурим присъствието на 
представител, достъп до обекта и преглед на документите, свързани с изпълнението 
на възложените дейнрсти;

• По време на изпълнецие на дейностите няма да се причинят неудобства за хората 
и транспорта в района. Живеещите и работещите в близост до обекта няма да бъдат 
затруднени или обезпокоени по време на работа. Ще бъдат сведени до минимум 
негативните въздействия на строителните работи. Ще се намали до минимум 
неудобството, причинено от транспортирането на материали и елементи.

Отговорности на технически ръководителя на обекта

отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа за изпълнение на 
поръчката;

- формулира ежедневните цели и задачи за изпълнение;
контролира качествот о на изпълнение на поставените задачи;
контролира заявяването, доставките, заскладяването на всички необходими
материали, инструменти и оборудване;

Чз



провежда ежедневен 
всички мерки за безо 
за екипа; 
отговаря за вземанет' 
подчинен е пряко на

Гарантираме, че сме в с 
съответствие както с норма: 
Възложителя.

инструктаж за безопасност при работа и следи за спазване на 
пасност, наличието на работно облекло и предпазни средства

на бързи, точни технически решения, когато е необходимо; 
управителя на „Кимис Груп“ ЕООД.

• .̂стояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно 
тивните изисквания, така и със специфичните изисквания на

Дата: 15.03.2019 г. 

гр. София

Изготвил: , у /

Кирил Си^гШййГ

Личните данни за заличени съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679
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Възложител: С толи чна общ ина - район "Средец"
О бект: "Реконструкция и благоустрояване на градината гфи площ ад „П О РТ У ГА Л И Я “ , ПИ  с идентиф икатор 68134.107.58,

УПИ I- за озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“ , на територията на С толична общ ина-район “ Средец“

У частник: "К им ис Груп" ЕООД, ЕИ К: BG131529433

ГРАФ И К ЗА И ЗП Ъ Л Н Е Н И Е НА С М Р
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Дата: 15.03.2019 r. 
Изготвил: Кирил Симеонов
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