Приложение № 4
ПРОЕКТО–ДОГОВОР
за възлагане на услуга: Маркиране на насаждения предвидени за сеч- ЛСФ2020г.,
Днес, .....................2019г. гр.София, на основание чл.35, ал.1 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед №……
…./...….2019г. за определяне на изпълнител, между:
1.ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ“ с
ЕИК в регистър БУЛСТАТ: 000 696 327 2006,с И№ по ЗДДС: BG 000 696 327 2006, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Петко Каравелов“№5;e-mail:
tit_uozg@abv.bg, представлявано от Директора инж. Тодор Иванов Тодоров
и
гл.счетоводител Станимира Миткова Скендерова ,наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна
и
2 ИЗПЪЛНИТЕЛ
: фирма ..............................., с адрес на управление:
.....................................ЕИК
–
...................,
представлявано
от
................................................................................................., от друга страна, се сключи
настоящият договор при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да
извърши “Маркиране на насаждения предвидени за сеч – ЛСФ 2020г. ” в общински горски
територии, собственост на Столична община, включващо маркиране на отделите и
подотделите по видове сечи, включително и на временните пътища и/или технологични
просеки, необходими за усвояване на дървесината от маркираните насаждения, както и
изготвяне на съпровождащите документи (карнети, сортиментни листове и др.) в обект
№1, по отдели и подотдели, съобразно спесификация, неразделна част от настоящия договор.
ОП " УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И
ГОРИ"
Прогнозни количества дървесина за маркиране по категории
дървесина
Лесосечен фонд 2020 год.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор Инж. Т. Тодоров
Гл. счетоводител С.Скендерова
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ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Срокът за изпълнение на възложените дейности в едно с предаване на изготвената
документация …………………………
2. Срокът на действие на договора е съставянето на двустранен протокол за окончателно
приемане на обекта съгласно Раздел ІV, т.1.4. от настоящия договор между Изпълнителя и
ОП“УОЗГ“
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.Общата прогнозна стойност на договора е в размер на .......... лв. (словом:
...................... лв. и ........ ст.) без ДДС и ……………. лв. (словом) с ДДС, изчислена на база
прогнозния обем и единичните цени по видове сечи, както следва:
2. Цените по т.1, раздел ІІІ от настоящия договор се заплащат от Възложителя, както
следва:
2.1. Съставя
се предавателно - приемателен протокол двустранно подписан от
представители на страните по настоящия договор за действително извършеното маркиране по
видове сечи, отдели и подотдели, включително и на временните пътища и/или технологични
просеки необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения, както и
съпровождащите документи (карнети, сортиментни листове и др.)
2.2. Стойността на извършеното маркиране се заплаща в 7-дневен срок, след представяне в
счетоводството на Възложителя, на фактура изготвена от Изпълнителя в съответствие с
протокола по т.2.1.
2.3. Цената по т. 2 се заплаща по банковата сметка на Изпълнителя:
банкова
сметка
№.IBAN:BG26SOMB91303112875001BIC:SOMBBGSF
при
Общинска банка АД, клон Врабча.
2.4. Необходимите материали за маркиране (флуорисцентен спрей-боя за маркиране,
цвят оранжев) се осигуряват от изпълнителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1.1. Да предостави на Изпълнителя картен материал, ГСП и други необходими документи,
свързани с изпълнението на дейността.
1.2. Да приема с предавателно-приемателен протокол извършената по договора дейност .
1.3 При констатиране на пропуски и отклонения по изпълнението на дейностите от
изискванията, заложени в документацията на обекта, Възложителят съставя констативен
протокол в присъствието на вписано в публичния регистър за упражняване на частна
лесовъдска практика лице за Изпълнителя, в два екземпляра, като вписва в книгата за
разпореждания, водена от Изпълнителя констатации и указания, свързани с изпълнението на
договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор Инж. Т. Тодоров
Гл. счетоводител С.Скендерова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Фирма

1.4. В присъствието на регистрирания лесовъд, притежаващ удостоверение за частна
лесовъдска практика, представител на изпълнителя, да приеме с двустранен протокол
качествено и количествено обекта при цялостното му завършване .
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
2.1. Да осъществява контрол по време на изпълнение на договора относно
количеството, качеството и срока за изпълнение на дейността, предмет на договора, без това
да пречи на самостоятелността на изпълнителя
2.2. Да поиска от Изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на
заложените в договора качествени и количествени показатели, в посочен срок.
2.3. Да променя количеството, стойността и сроковете за изпълнение на дейности, при
промяна на условията и необходимостта от изпълнение на дейностите. В този случай,
Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за новите изисквания по изпълнението на
договора.
2.4 Да промени цвета на използваната боя/спрей за маркиране, ако това се налага, по
причини, непредвидени към настоящия момент.
2.5. Да прекрати договора и да заплати на Изпълнителя само реално извършените
дейности.
3.Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя при
изпълнението на дейност предмет на договора, в следствие на които са настъпили:
- смърт или други увреждания на здравето и имуществото на Изпълнителя;
- пълна или частична щета върху каквото и да е имущество на Изпълнителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава:
1.1. Да изпълни с грижата на добър стопанин дейностите, съгласно изискванията на
този договор и действащите нормативни актове.
1.2. При необходимост от промени във видовете сечи и/или тяхната интензивност по
подотдели да уведомява своевременно Възложителя за утвърждаване на промените.
1.3. Да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, препятстващи или
затрудняващи изпълнението на възложените дейности. Изпълнителят отговаря пред
Възложителя за причинените му вреди ако не изпълни задължението си за незабавно
уведомяване.
1.4. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от
страна на Възложителя.
1.5. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания на Възложителя,
депозирани в хода на работата вписани в книгата за разпореждания, водена от Изпълнителя
и/или отразени в констативни протоколи и предавателно – приемателни протоколи.
1.6. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа и
противопожарна безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от
него работници.
1.7. Да осигури присъствието на лесовъди, притежаващи удостоверение за частна
лесовъдска практика, които да ръководят изпълнението на дейностите по настоящия договор,
да предават работата и да подписват предавателно – приемателния протокол за извършената
работа.
1.8. Да предаде в присъствието на лесовъд, притежаващ удостоверение за частна
лесовъдска практика обекта, при окончателното му завършване.
1.9.Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя в 3-дневен срок от настъпване
на промяна в обстоятелствата в представените при провеждане на конкурса документи.
1.10. Да участва в потушаването на горски пожари ,възникнали в района на неговата
дейност,както и да предприема мерки за предотвратяване на възникването им.
1.11. Изпълнителя се задължава ( на основание чл. 13 ал.4 от Наредбата ) да постави
информационни табели по образец в обекта,в който осъществява дейността.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор Инж. Т. Тодоров
Гл. счетоводител С.Скендерова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Фирма

2 . Изпълнителят има право:
2.1. Да поиска от Възложителя съдействие за своевременно и качествено изпълнение
на възложената работа.
2.2. Да поиска от Възложителя приемане на изпълнената дейност.
2.3. Да му бъде заплатено за извършената и приета с двустранно подписан
предавателно приемателен протокол работа по изпълнението на настоящия договор.
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
1. Възложителят не подписва предавателно - приемателен протокол за извършената
дейност от Изпълнителя в случай:
1.2. На регистрирани нарушения по ЗГ и другите правила и нормативи по неговото
прилагане.
1.3. На неизпълнение на указанията по т.1.3. от Раздел IV.
1.4. При виновно неизпълнение на задълженията по изпълнение на настоящия договор,
гаранцията за изпълнение на договора остава в полза на Възложителя .
2. Изпълнителят не дължи неустойка, когато:
2.1. при приемане на извършената работа назначената комисия установи, че
неизпълнението на договора се дължи на обективни причини – природни бедствия,
производствени аварии или непреодолима сила. Непреодолима сила са обстоятелства от
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са
били длъжни да предвидят или предотвратят.
2.2. Изпълнителят е подал писмено искане до Възложителя за извършване на съвместна
проверка и за направените констатации е изготвен протокол, съдържащ данни, че
неизпълнението на договора се дължи на обективни причини – природни бедствия,
производствени аварии или непреодолима сила.
3. Размерът на неустойката, дължима от неизправната страна е равна на размера на
неизпълнението но не повече от 10% от стойността на договора
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
1.При подписване на настоящият договор Изпълнителя е представил парична и/или
банкова гаранция за изпълнение по него в размер 5% от стойността на договора , което
представлява
…...... лв.
2. Гарнцията за изпълнение на договора се връща след съставяне на двустранен
протокол за приемането на обекта и заплащане на дължимите суми по договора.
4. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение,
гаранцията се възстановява в пълен размер.
5. При неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя довели до разваляне на
договора, възложителят задържа гаранцията за изпълнение.
6. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
7. При виновно неизпълнение от Изпълнителя на задълженията произтичащи в
настоящия договор, Възложителя не възстановява гаранцията за изпълнение на договора на
Изпълнителя
8. При прекратяване на договора съгласно раздел “Прекратяване на договора”, т.1
гаранцията за изпълнение на договора се задържа от Възложителя като неустойка по
договора.
9. Гаранцията се освобождава, без да се дължат лихви за периода, през който
средствата законно са престояли по сметките на Възложителя.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да
дължи обезщетения за пропуснати ползи в следните случаи:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор Инж. Т. Тодоров
Гл. счетоводител С.Скендерова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Фирма

1.1. При
установени от Възложителя в процеса на изпълнение на договора
неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени
показатели за извършване на съответната дейност, включително такива допуснати от
подизпълнителя;
1.2. По време на изпълнението на договора бъде установено, че във връзка с
процедурата за възлагане, изпълнителят и подписал декларация с невярно съдържание;
1.3. При неизпълнение на натуралните показатели по договора или самоволно
прекратяване изпълнението на дейността за срок по-дълъг от 1/3 от времето необходимо за
нейното изпълнение.
1.4. По време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое
от изискванията на възложителя.
1.5. Ако изпълнителят допуска нарушения по Закона за горите, други нормативни
актове свързани с изпълнение на предмета на договора, опазване на горите, дивеча и рибата,
противопожарни мероприятия и др.
2. Когато в процеса на изпълнение на договора възложителят констатира неточности по
отношение на изпълнението от нормативно определените изисквания, технологични и
качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани,
възложителят може:
2.1. да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението съгласно
нормативно определените изисквания, технологични и качествени показатели за извършване
на дейността
2.2. да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само извършеното маркиране
съгласно нормативно определените изисквания, технологични и качествени показатели за
извършване на дейността .
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от
страните в него. В случай, че някоя от страните промени своя адрес, седалището или адреса си
на управление, тя е длъжна седемдневен срок да уведоми другата страна за това, като посочи
нов адрес. Ако страната не изпълни това си задължение, писмената покана или изявление,
отправено до нея на стария адрес, ще се считат за редовно връчени. Ако в обратната разписка
не е отразена причината за невръчването на поканата или изявлението, за удостоверяване на
факта, че страната не може да бъде намерена на посочения адрес, се съставя нарочен протокол
за това, с подписите на двама свидетели.
Адреси за кореспонденция :
Възложител
Изпълнител
ОП „УОЗГ“
фирма: ...................................
гр.София
гр............................................
ул.“П. Каравелов“ №5
ул.
2. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуване на
настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в
писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.
3. За всички неуредени в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Настоящият договор бе съставен в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните и един за досието на обекта, като всяка страница е подписана и подпечатана от
двете страни

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор Инж. Т. Тодоров
Гл. счетоводител С.Скендерова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Фирма

