ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР. ПЛОВДИВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................................................................................................

ОБЕКТ: "РЕМОНТ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ТАВАННАТА КОНСТРУКЦИЯ,
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ МЕТАЛНИ ВРАТИ В
СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР. ПЛОВДИВ"

ДОГОВОР № ……..………. / …………. 2015 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, …………2015 г., в гр. Пловдив, на основание чл.101е, ал.1 ЗОП, както и въз основа
на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП и
при условията на класираната на първо място оферта,
между:
1. "РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ" - ГР. ПЛОВДИВ, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, област Пловдивска, п.к. 4000, ул. ”Христо Г. Данов” №34,
с ЕИК: 000455592, представляван от Огнян Тодоров – Директор, наричан за краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. „.............................................” ............, със седалище и адрес на управление:
..............................................................................................................................................................,
с ЕИК ......................, представлявано от ........................................ – ........................., с ЕГН:
............................., наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни обществена
поръчка с предмет: "Ремонт и доизграждане на таванната конструкция, доставка и
монтаж на пожароустойчиви метални врати в сградата на Регионален
Природонаучен музей - гр. Пловдив".
Чл.2. Мястото на изпълнение на договора е град Пловдив, сградата на Регионален
Природонаучен музей - Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №34.
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II.

СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРАВИЛА ЗА
ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е: .......... (........................................)
календарни дни, съгласно представената от Изпълнителя оферта за участие в
обществената поръчка, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен
протокол за предаването на обекта от Възложителя на Изпълнителя.
(2) В 3-дневен срок от подписване на настоящия договор, Изпълнителят предава на
Възложителя актуализиран линеен календарен план за изпълнение на всички дейности от
обхвата на обществената поръчка в пълно съответствие с представения такъв от офертата,
въз основа на която е определен за Изпълнител.
(3) Срокът по ал. 1 включва пълното и качествено завършване на всички строителноремонтни работи (СРР) съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани в
Техническото задание за изпълнение предмета на поръчката и съобразно Техническото
предложение за изпълнение от офертата на Изпълнителя, включително предаването на
Възложителя на изпълненото строителство с Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (Прил. 15) по смисъла на на Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно одобрения
инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за изпълнение на строителството,
заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал.2 и
ал.3 от ЗУТ и условията на настоящия договор.
(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
срокът по ал.1 се удължава със срока на спирането при условие, че Изпълнителят няма
вина за последвалото спиране.
(5) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с броя на взаимно установените с нарочен
писмен протокол /Възложител-Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за
изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.
Чл.4.(1) При завършване на договорените СРР, Изпълнителят отправя до Възложителя
писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) В 3-дневен срок от получаване на поканата по ал.1, Възложителят изпраща
определени от него длъжностни лица – контролни органи, които да извършат огледа и
съобразно установеното да подпишат констативния протокол по ал.3 от настоящия член или
да откажат подписването му, като за отказа си да уведомят незабавно Възложителя за
причините за това.
(3) Предаването на извършената работа се извършва с двустранен констативен
протокол, в които се описва извършената работа: количество на изпълнени СРР, качество на
извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен
срокът за извършването й.
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(4) Когато за съответни СРР са предвидени изпитания, приемането се извършва след
успешното им провеждане и с предаване на протоколите от изпитанията на Възложителя.
(5) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването и
предоставянето от Изпълнителя на констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа (Прил. 15) по смисъла на на Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството, който се подписва в 3-дневен срок от
подписването на протокола, респ. – протоколите за приемане на извършените строителни
работи във връзка с ал.3 от настоящия член.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. (1) Общата стойност за изпълнение предмета на договора, съгласно представената от
Изпълнителя ценова оферта и количествено-стойностна сметка, възлиза на ..........................
лв. (с думи: ...............................................................................) без включен ДДС, а с включен
ДДС – в размер на ............................ лв. (.......................................................................................).
(2) Заплащането на непредвидени СРР, възникнали по време на изпълнение на
договора, се изпълняват само след изрично писмено разрешение от Възложителя, за сметка
на други видове работи, в рамките на стойността на договора. При изпълнение на видове
работи, различни от оферираните, те ще се остойностяват по единични цени, които ще се
формират чрез следните ценообразуващи показатели, съгласно ценовото предложение
(оферта) на Изпълнителя:
- Средна часова ставка – ............. лв./ час;
- Допълнителни разходи за труд - ......... % върху стойността на труда;
- Допълнителни разходи за механизация - ......... % върху стойността на механизацията;
- Доставно-складови разходи - ........... % върху фактурната цена на материалите;
- Печалба - .......... % върху стойността на СРР.
(3) Възложителят си запазва правото да променя количествата и видовете на
възложените работи по време на изпълнение на договора в рамките на договорираната
крайна цена след писмено съгласуване на тези работи между двете страни, оформено в
анекс към настоящия договор.
(4) Договорените единични цени за всички строително-ремонтни работи, при които се
подписва настоящия договор, остават непроменяеми до завършване предмета на договора и
предаването му на Възложителя по реда на чл.4, ал.5 от настоящия договор.
(5) Общата цена за изпълнение на договорената работа е крайна и остава непроменена
до завършване предмета на настоящия договор.
Чл.6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по следния начин:
6.1. Авансово плащане в размер на до 20 % /двадесет на сто/ от общата цена по чл.5,
ал.1, платими в срок до срок до 10 /десет/ работни дни от подписване на настоящия
договор, но не по-рано от реалното започване на строителството.
6.1.1 След получаване на авансовото плащане по т.6.1, Изпълнителят издава фактура
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за стойността на аванса и я представя на Възложителя не по-късно от 5 дни от получаване
на плащането.
6.1.2. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми,
равняващи се на не по-малко от 20 на сто от междинните плащания към Изпълнителя, до
размера на полученото Авансово плащане. При условие, че с оглед извършените
приспадания от извършените междинни плащания не може да се достигне до пълно
погасяване на полученото авансово плащане, Възложителят има право да приспадне и поголяма сума от което и да е междинно плащане.
6.2. Междинни плащания за реално изпълнени и актувани строително-ремонтни
работи, като общия размер на междинните плащания е до 60 % (шестдесет на сто) от
стойността на договора.
6.2.1. Междинните плащания се извършват в срок от 10 (десет) работни въз
основа на:
1. Констативен протокол за действително изпълнени СРР, представен от Изпълнителя,
и приет от Възложителя. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество реално
извършена от него работа, съобразно посочените в количествено-стойностна сметка от
Ценовата му оферта единични цени за всяка позиция с цел удостоверяване начина на
образуване на стойността на изпълнението;
2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването и
подписването на протокола от страна на Възложителя и Консултанта, изпълняващ
строителния надзор на обекта.
6.3. Окончателно плащане в размер на до 40 % /четиридесет на сто/ от общата цена
по чл.5, ал.1, платими в срок до срок до 20 /двадесет/ работни дни след пълното погасяване
на полученото авансово плащане и след пълното завършване предмета на договора и
предаването му на Възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа (Прил. 15) по смисъла на Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството – вкл. подписване на констативни
протоколи за извършената от Изпълнителя работа и представяне на надлежно оформени
счетоводни документи.
6.3.1. Възложителят задържа от плащането по предходната точка 5% (пет на сто) от
стойността по чл.5, ал.1 под формата на гаранция за добро изпълнение на дейностите,
предмет на настоящия договор.
6.3.2. Гаранцията за добро изпълнение ще престои у Възложителя не повече от 3 (три)
месеца, считано от датата, на която Изпълнителят е получил окончателното плащане по
т.6.3. след което същата ще му бъде върната по банковата сметка, посочена в този договор.
Чл.7. Плащанията по настоящия договор ще се извършват от Възложителя по банков път по
банковата сметка на Изпълнителя, посочена в Глава Х, и при условията, и по реда на
настоящата глава от договора.
Чл.8. При условие, че предадените от Изпълнителя на Възложителя остойностени актове
за изпълнени СРР, съгласно одобрения от последния инвестиционен проект за извършване
на СРР и количествено-стойностните сметки към него, надвишават заедно или поотделно
договорената крайна цена за изпълнение предмета на обществената поръчка, предимство
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има договорената в чл.5, ал.1 от настоящия Договор обща цена за изпълнение и
Изпълнителят няма право да претендира извършеното в повече.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши в определения с този договор срок и с
необходимото качество възложените строително-ремонтни работи (СРР), съгласно
одобрените от Възложителя техническо задание за изпълнение и инвестиционни проекти за
извършване на СРР, ведно с количествено-стойностната сметка от Ценовата оферта на
Изпълнителя, с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата
документация, изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и
нормативи за съответните дейности.
(2) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството само висококачествени
материали и строителни изделия, както и да извършва качествено и в срок строителномонтажните работи, като всички материали се доставят със сертификат за качество и
сертификат за произход. Изпълнителят е длъжен да извършва и лабораторен контрол, като
лабораторните проби са за сметка на Изпълнителя и се считат за действителни, когато са
взети в присъствието на представител/и на Възложителя.
(3) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго,
необходимо за извършване на договорените СРР, е задължение на Изпълнителя.
(4) Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.
(5) Всички санкции, наложени от общински и/или държавни органи, във връзка със
строителството, са за сметка на Изпълнителя.
(6) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното
качество и/или влошават качеството на извършваните СРР и на обекта като цяло.
(7) Разходите за консумация на електроенергия, вода, охрана и всички други
консумативи, необходими за извършването на строително-ремонтните работи, са за сметка
на Изпълнителя.
(8) Изпълнителят носи отговорност за вреди, причинени на други участници в
строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията им.
Чл.10. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СРР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
Чл.11. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със
строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на
строителните работи.
Чл.12. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок възложените му строителни
работи при спазване на техническите и технологични изисквания, ПИПСМР, нормативните
актове и съгласувания между страните линеен календарен график за изпълнение на
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строителните работи.
Чл.13. Изпълнителят отговаря за качеството на изпълнените строителни работи в
гаранционните срокове, предвидени в НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И
МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ.
Чл.14. (1) Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички нововъзникнали
и/или допълнителни работи, които не са или счита, че са предмет на настоящия договор.
(2) Такива работи ще се изпълняват само след изричното писмено съгласие на
Възложителя, придружено с подробни указания за изпълнението им.
Чл.15. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички промени относно
своя статут в 3-дневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от
документа, удостоверяващ съответната промяна.
Чл.16. Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя, ако в хода на работа
установи, че изпълнението на някои от изискванията на Възложителя е невъзможно и/или
ще доведе до недостатъци на изработеното и/или до негодност за предвиденото
предназначение.
Чл.17. Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя, ако изпадне в
невъзможност да изпълни възложената работа.
Чл.18. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на
този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея
разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за
тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не
носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се
обезщетят от другата страна.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по
отстраняването им се поемат по равно.
Чл.19. При изпълнението могат да участват само подизпълнители, които са били включени в
офертата на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя –
Чл.20. Да получи възнаграждението при условията, начина и реда, предвидени в договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.21. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя всички необходими
документи и данни, с които разполага към датата на сключване на договора и които са
нужни за изпълнението му.
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Чл.22. Възложителят има право да упражнява цялостен, непрекъснат и компетентен
инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора, чрез свои
представители.
Чл.23. Възложителят се задължава да съдейства за изпълнението на договорните работи,
като своевременно предприема необходимите действия за решаване на възникналите
проблеми в процеса на работа.
Чл.24. Възложителят има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в
процеса на изпълнението. Възложителят си запазва правото да възлага на Изпълнителя
допълнителни видове работи в рамките на обявеното финансиране за обекта.
Чл.25. В 3-дневен срок, след покана от Изпълнителя, да осигурява на обекта участието на
контролните органи за решаване на проблеми, възникнали по време на строителноремонтните работи.
Чл.26. В 5-дневен срок от подписване на договора да уведоми писмено Изпълнителя за
избрания/-ите/ представител/-и/, които ще осъществяват определените функции на
Възложителя.
Чл.27. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на
Изпълнителя.
VІ. ПОЕМАНЕ НА РИСКА
Чл.28. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено и непредадено по реда,
предвиден в настоящия договор, строителство, конструкции, материали, строителна техника
и др. подобни, се носи изцяло от Изпълнителя.
Чл.29. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи,
съответно приети СРР по реда на Раздел II от настоящия договор.
VІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.30. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци
и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които не могат да са пократки от тези посочени в ЗУТ и съгл. чл.20 на Наредба №2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.
(2) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява
писмено Изпълнителя. В срок до 10 /десет/ дни след уведомяването, Изпълнителят,
съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в
минималния технологично необходим срок.
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VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ
Чл.31. При установено неизпълнение на задълженията им по този договор всяка от страните
дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско
законодателство на Република България.
Чл.32. Ако Изпълнителят се откаже неоснователно от изпълнението на договора преди
завършване на предмета му, същият дължи неустойка в размер на 20 % /двадесет процента/
от стойността на неизпълнения обем работи, по цени към датата на прекратяване на
договора.
Чл.33. (1) При виновно некачествено извършване на СРР, освен задължението за
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД,
Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 20 % /двадесет процента/ от стойността на
некачествено извършените СРР. Това не освобождава Изпълнителя от отговорностите по
нормативните документи и гаранционните срокове, регламентиращи инвестиционния
процес.
(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СРР или в гаранционните
срокове по Чл.30 от настоящия Договор не бъдат отстранени в договорения срок или ако
такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по
предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на
недостатъците.
Чл.34. За незавършване, непредаване на обекта в срока по Договора, Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 0,5 % за всеки ден забава, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от
стойността, посочена в чл.5, ал.1.
Чл.35. (1) Възложителят не възстановява задържани суми като гаранция до получаване на
дължимите неустойки, уговорени с настоящия Договор.
(2) Обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи, суми за лихви, дължими
над уговореното по този Договор, се събират по общия исков ред.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.36. Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно писмено съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5. едностранно от Възложителя при констатиране на некачествено изпълнени работи с
изпращане на 7-дневно писмено предизвестие.
6. едностранно от Възложителя при незапочване извършването от страна на Изпълнителя
на договорените СМР повече от 3 дни от датата на подписване на протокол за откриване на
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строителна площадка и определяне строителна линия и ниво, с изпращане на 5-дневно
писмено предизвестие;
7. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
9. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство.
10. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие, отправено
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
11. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ
Чл.37. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл.38. В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. реквизити за
кореспонденция всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от
настъпване на промяната. В противен случай изправната страна не отговаря за неполучени
съобщения, призовки и др.
Чл.39. За валидни адреси и валидни банкови сметки на Възложителя и Изпълнителя да се
считат:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИМЕ:

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ, представляван от
Директор

ДИРЕКТОР:

гл. ас. д-р Огнян Тодоров

Счетоводител:
Адрес:

България, Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов” №34

Телефон:

032/626 683; 628 621

Факс:

032/635 328

Е-mail:

pnm_plovdiv@abv.bg

Web address:

http://www.rnhm.org/

ЕИК
(БУЛСТАТ):

000 455 592

Банка:
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Банкова сметка:
Банков код:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИМЕ:
Управител:
ЕГН:
Седалище:
Адрес на Управление:
Тел:
Факс:
Е-mail:
Web address:
ЕИК (БУЛСТАТ):
Банка:
Банкова сметка:
Банков код:

ХI. ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.40. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при и по повод изпълнението на договора.
Чл.41. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или
на договора като цяло.
Чл.42. Всички спорове, възникнали при изпълнението на договора, ще бъдат решавани чрез
двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение, те ще се решат
съгласно българското законодателство.
Чл.43. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за
всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско
право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.
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Чл. 44. Неразделна част от настоящия договор са:
-

Техническо задание, одобрено от Възложителя;

-

Инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за извършване на СРР, одобрен и
представен от Възложителя;

-

Ценовата оферта на Изпълнителя с приложена количествено-стойностна сметка;

-

Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от офертата на
Изпълнителя;

-

Обяснителна записка, съдържаща предложената от Изпълнителя Технологично-строителна програма за реализиране на строителството;

-

Линеен календарен график за изпълнение на строителството;

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра, два от тях за
Възложителя и един - за Изпълнителя.

СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

………………………………

………………………………….

(гл. ас. д-р Огнян Тодоров - Директор)

(........................................ - .....................)

………………………………
(Мила Златарова – Счетоводител)
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