ДОГОВОР ЗА МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ПРОЕКТИРАНЕ НА ГОРСКА
ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 22/01.11.2018 г.
Днес, 01.11.2018 год., в гр. Перник, на основание утвърден протокол за работата на комисия и 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 в изпълнение на Заповед № 95 /26.10.2018 г. на Управителя на „Общински гори Перник“ ЕООД, между страните,
1. „Общински гори - Перник” ЕООД, гр. Перник, , с ЕИК 202434711, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, ул. „Радомир“, № 1, вх.А, ет 2, ст. № 12, представлявано от инж. Любомир
Минев, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2.Инж. П........ А......... И......... с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: п.к. ....., гр. П......, ул.
„........“, № .., ЕГН ................, л.к. № ................, издадена на ............год. от МВР .............. и
наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните
условия:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, със
собствени средства, да извърши маркиране, сортиментиране, проектиране на предстояща за
изграждане горска инфраструктура необходима за усвояване на дървесината (ВИП, технологични
просеки и др.) и изготвяне на съпровождаща дейността документация в насаждения предвидени за
сеч през 2019 год. в горски територии собственост на Община – Перник, стопанисвани от „Общински
гори – Перник“ ЕООД.
1.2. Предмета на дейност по т. 1.1. е в обект № 1804, състоящ се от подотдели 95-р,95-ш,96-г,
землище на гр.Перник. Общото прогнозно количество дървесина предмет на договора е 921 куб.м.
1.3. Маркирането да се извършва с боя/спрей със светло син цвят с трайно покритие.
1.4. Срокът за изпълнение на дейността е 15 декември 2018 год.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Общата прогнозна стойност на договора е в размер на 2106,20 лв. (две хиляди сто и шест лева и
20 стотонки) без ДДС, изчислена на база прогнозния обем и единичната цена, както следва:

Количество,
пл. куб. м

Ед. цена, лв.
без ДДС за пл.
куб. м

Едра строителна дървесина

89

2,20

195,80

Средна строителна дървесина

562

2,20

1236,40

Дребна строителна дървесина

64

2,20

140,80

Дърва за огрев иглолистни

36

2,20

79,20

Дърва за огрев широколистни

40

4,20

168,00

Дървесина от санитарни сечи

130

2,20

286,00

Общо за обекта

921

Категории дървесина и
сортименти

Обща стойност, лева без
ДДС

2106,20

2.2. Заплащането се извършва по подотдели след съставяне на приемателно-предавателен протокол
и представени от изпълнителя технологичен план, карнет – опис, сортиментни ведомости по
дървесни видове ( отделни за предвидените временни извозни пътища и/или технологични просеки),
необходими за усвояването на дървесината от маркираните насаждения, проектирани съгласно
изискванията на Наредбата за сечите в горите.
2.3. Стойността на извършената дейност се заплаща в 20-дневен срок, считано от датата на
съставяне на приемателно-предавателния протокол.
2.4. Цената по т. 2.2 се заплаща по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
•
IBAN: BG...............................................
•
BIC: .............................................................
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
3.1.1. Преди започване на работата да предаде обекта /по подотдели/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
предавателно-приемателен протокол, като бъдат уточнени границите и площите на терена.

3.1.2. Да предостави на Изпълнителя копия от картен лист,таксационни характеристики, както и
други необходими документи, свързани с изпълнението на дейността.
3.1.3. Да приема с предавателно-приемателен протокол извършената по договора дейност.
3.1.4. 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.
3.1.5. 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 .
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
3.2.1. Да осъществява контрол по време на изпълнение на договора относно количеството,
качеството, техническите параметри и срока за изпълнение на дейността, предмет на договора, без
това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
3.2.2. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в
договора качествени и количествени показатели, в посочен срок.
3.2.3. Да променя подотделите (добавя, изключва) предмет на настоящият договор, а от там
количеството, стойността и сроковете за изпълнение на дейностите, при промяна на условията и
необходимостта от изпълнение на дейностите. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за новите изисквания по изпълнението на договора.
3.2.4. В случаите на намаляване или увеличаване на обема на мероприятията предмет на настоящия
договор, Възложителят възлага на Изпълнителя извършване на тези мероприятия, в новия
определен обем без да дължи плащане на неустойки за намаление на обема на дейностите предмет
на настоящия договор.
3.2.5. В случаите по т.т. 3.2.3 и 3.2.4. от настоящия договор Възложителят уведомява писмено
Изпълнителят за новите обстоятелства в срок от три работни дни считано от датата на възникването
им.
3.2.6. В случаите по т.т. 3.2.3 и 3.2.4. от настоящия договор и започнало изпълнение на
мероприятията, Възложителя, след прекратяване на изпълнението, заплаща на Изпълнителя обема
на извършената от него работа, съгласно срока посочен в т. 2.3 от договора.
3.2.7.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.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.1.1. Преди започване на работата, да приеме всички подотдели в обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
предавателно-приемателен протокол, като бъдат уточнени границите и площите на терена.
4.1.2. Да изпълни с грижата на добър стопанин дейностите, съгласно изискванията на този договор и
действащите нормативни актове.
4.1.3. При необходимост от промени във видовете сечи и/или тяхната интензивност, както и за
различия на таксационните показатели по ГСП от действителните по подотдели да уведомява
своевременно Възложителя за утвърждаване на промените.
4.1.4.Да уведомява 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.
4.1.5. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.1.6. Да изпълнява всички законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, депозирани в хода на
работата и отразени в констативни протоколи и предавателно – приемателни протоколи.
4.1.7. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и
охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от него работници.
4.1.8. Да ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор, да предава работата и да
подписва предавателно – приемателния протокол за извършена работа за всеки подотдел.
4.1.9. Да предаде обекта, при окончателното му завършване.
4.1.10. Да участва в потушаването на горски пожари в района на Възложителя .
4.2 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за своевременно и качествено
изпълнение на възложената работа.
4.2.2. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената дейност.

4.2.3. Да му бъде заплатено за извършената и приета с двустранно подписан предавателноприемателен протокол работа по изпълнението на настоящия договор.
V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже подписването на предавателно - приемателен протокол за
извършената дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай:
5.1.2. На регистрирани нарушения по ЗГ и др. нормативни документи касаещи предмета на
договора.
5.1.3. На неизпълнение на предписанията по т.3.1.4.
5.1.4.При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, гаранцията за изпълнение
на договора остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
5.2. Изпълнителят не дължи неустойка, когато:
5.2.1. 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.
5.2.2. 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.
5.2.3. Размерът на неустойката, дължима от неизправната страна е 3% /три %/ от стойността на
обекта.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
6.1.При подписване на настоящият договор изпълнителя представя гаранция за изпълнение по него
в размер 105,00 (сто и пет лева), което е равно на 5 % от стойността на обекта.
6.2. Гаранцията за изпълнение на договора се връща след съставяне на двустранен протокол за
приемането на цялостното изпълнение на обекта и заплащане на дължимите суми по договора.
6.3. Когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се
освобождава след изрично писмено известие от възложителя, отправено до банката гарант.
6.4. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията
се възстановява в пълен размер.
6.5. 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, до
произнасяне от съда.
6.6. При виновно неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията произтичащи в настоящия
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не възстановява гаранцията за изпълнение на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.7. При прекратяване на договора съгласно чл.7, т.1 гаранцията за изпълнение на договора се
задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка по договора.
8. Гаранцията се освобождава, без да се дължат лихви за периода, през който средствата законно са
престояли по сметките на „Общински гори - Перник“ ЕООД.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи
обезщетения за пропуснати ползи в следните случаи:
7.1.1.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;
7.1.2.По време на изпълнението на договора бъде установено, че във връзка с процедурата за
възлагане, изпълнителят и подписал декларация с невярно съдържание;
7.1.3.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.
7.1.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка на офертата.
7.1.5. Ако изпълнителят допуска нарушения по Закона за горите, други нормативни актове свързани
с изпълнение на дейността, опазване на горите, дивеча и рибата, противопожарни мероприятия и
др.
7.2. Когато в процеса на изпълнение на договора възложителят констатира неточности по отношение
на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване
на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:
7.2.1. да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в
договора технологични и качествени показатели, или

7.2.2. да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.
7.3. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в
състояние да изпълни своите задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и с
протокол приема за изплащане, качествено извършената към момента, работа.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. 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 в 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.
8.2.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.
8.3.За всички неуредени в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Настоящият договор бе съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/инж. П....... И......./

УПРАВИТЕЛ:
/инж.Л.Минев /

