
договог
ПРОЕКТ!

Днес ......... 2019 год. в гр. Сунгурларе, Област Бургас между:

ОБЩИН СУНГУРЛАРЕ, с адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“ 10, Булстат
000057250, представлявана от инж. Васил Панделиев * Кмет на Община Сунгурларе и
Станислава Иорданова * гл. счетоводител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,

на основание чл.35 и проведена процедура по реда на чл.15 до чл.24, във връзка с
чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървеени
горски продукти /Наредба по чл.95, ал.1 317 и Заповед . .2019 г. на Кмета на
Община Сунгурларе за класиране на участниците и избор на изпълннгел, ее сшпочи
настоящия договор за възлагане на дейностите Маркиране и сортиментираие на
дървесина на корен за ЛФ 2019 год., на територията на Община Сунгурларе, Обект
1902.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителнт се задължава срещу възнаграждение да
извърши „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год. на
територията на Община Сунгурларе” съгласно ОПИС на подлежащите на маркиране и
сортиментиране насщенин за ЛФ 2019 год. на територията на Община Сурцрларе
“грозде/ши част от настоящиядоговор!

Н.ПЕНИИ НАЧИННА ПЛАЩАНЕ
2.1. Достигнатите цени на услугата са и размери, както следва:

„Маркиране и сортимеишраие на дървесина ва корен за ЛФ 2019 год., на
територията на Община Сунгурларе, Обект 1902, в отдели/подотдели:
65пнгг,".гпупуп,псп;74плп;97пвп;80пап;81ибн;14опвп,157пзп;пип;158угбяу,угеп;162пмп,пип;
180"б..,ид„,247„д„;251„оп,.утп;259„бм,„г„;281„г..,ндп;299„5„,1224„к„;1253"вп,мгп;1284
"г"; при начално определена обща цена за извършване на дейностите, в размер 23 129,70
(двадесет и три хиляди етодвадесеет и девет и 70) лв. без ДДС.
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Вид на дейностите Мяр Коли- Краен срок за Начална Гаранция за
ка чество изпълнение цена в участие /лв./

лева без
ДДС

до
Маркиране и 31.06.2019,като

сортиментиране на 33

дървесина на корен за ЛФ ВЪЗОЕНОБИТЕЛН 23 12930 1156 лв-
2019 год., на територията ите сечи краен лв.
на Община Сунгурларе, срок до

Обект 2019 м3 8037 31.05.2019г.

2.2. Цената по т.2.1 се заплаща на база достигнатата единична цена и реално
маркирана и сортиментирана дървесина по категории, след приемане на работата с
предавателно - приемателен протокол, подписан от двама представители на Възложитслп и
един на Изпълнители и представяне на сортиментна ведемост, карнет , опис и технологичен
план за всеки подотдел. За превръщането от плътен куб.м дърва в пространствен, се използва
коефициент на плътност 0.50 за всички дървесни видове, включени в обекта.

2.3. Заплащането на услугата се извършва два пъти месечно, след 1-во и 15-то число на
месеца, в срок до 7 /седсм/ календарни дни, считано от представянето на предавателно -
приематепен протокол и фактура към него в счетоводството на Възложителя.

2.4, Плащанията по настоящия договор ще се извършват по башсов път, по посочена в
нарочна декларация сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписана в деня на подписване на
настоящия договор.

2.5. Гаранцията за изпълнение на договора се връща след подписване на констативни
протоколи за проверка на извършеното маркиране във всички подотдели на обекта.

ПЪПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.1. Възложителпт е длъжен да заплаща в срок на Изпълнители дължшиите по

настоящия договор суми.
32. Да предостави на Изпълнители необходимите документи, свързани с изпълнението

на дейността и да не възпрепятства изпълнението на договора.
3.3. Да оказва текущ контрол върху извършената работа по договора и да изисква

представяне от Изпълнители на изготвениге сортиментни ведомости и технологични
планове след маркиране-то на всеки подотдел.

3.4. Да осигури свой представител при приемане на извършената работа и за изготвяне
на констативен протокол за проверка на извършеното маркиране.

3.5. Възложителят е длъжен в случай на поискана помощ от Изпълнители за
отстраняване на възникнали обстоятелства, препятстващи изпъш-тението на договора, да
окаже съдействие за премахване на прнщанитеза изпълнение.

3.6. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. Същата
се възстановява на Изпълнители в случай , че извърши възложените дейности качествено и
в срок , съгласно разпоредбите на настоящия договор.

3.7.Възложителят има право да задържи гаранцията за изпъш-тение на Договора, в случай че
констатира неизпълнение на което И да е задълженията ОТ страна на ИЗПЪШИТСЛЯ. ИЗРИЧНО
посочени в раздел [У,от точка 4.1 до 4.15 вкл. от настоящият Договор.



“(ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнители е длъжен да започне изпълнение на договора в 3 /три/ дневен срокот сключване му .
4.2. Да извърши маркирането и сортиментирането на дървесина на корен в посочените

в описа насаждения в краен срок до 31.06.2019 год. като за възобновителните сечи краен
срок до 31.05.2019г.

4.3. Да извърши маркирането и сортиментирането на дървесшта на корен съгласно
изискванията на Закона за горите и Наредбата МЗ от 5 Август 201 1 год. за сечтгте в горите.4.4. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при изготвяне на всички
предавателно - приемателни и констативни протоколи.

4.5. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническабезопасност и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с наети от него шща.4.6. Изпълнителят няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на
трети лица.

47. За извършеното маркиране се изготвя карнет-опис по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите от лице, регистрирано в
пубтшчниярегистър за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.4.8. Изчисляването на обема и категориите на маркираната дървесина да се извършва
по утвърдена от изпълнителния директор на Изпълтштелната агенция по горите нормативно-
справочиа база, чрез сортиментна ведомост. Резултатът от изчисляването се вписва в карнет-
описа.

4.9. Сортимеитна ведомост да се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите, която е неразделна част от карнет-описа и е
задължителна за всички насаждения, в които ще се провеждат сечи с материален добив.

4.10 Да се изготви технологичният план по чл. 53 от НСГ от лице, регистрирано в
публичния регистьр за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.

4.11 Воденс на реален маркировачен карнеген опис на терен по време на
маркирането,който да отразява брой маркирани дървета (тодни,негодни,полугодни) и
сътвегния им диаметър на височина 1.30 см. от лице, регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите.

4.12. Да се оставят от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар. както и жизнени и с
добре развити корони единични или групи дървета от редки дървесни видове, трайно
обозначени на терена с видим знак на височина 130 см по начин, неувреждащ кората.
Наъптнът на отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на
дървесина.

4.13. Извозните пътища и технологичните просеки се ограничават е видим знак върху
оставащите на корен дървета. на висот-пша 130 см по нащтн, неувреждащ кората. Начинът на
отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина.

4.14. Маркирането да се извърши само когато границите на имота с други собственици
са трайно обозначени на терена, което се отразява писмено в карнет-описа.

4.15. Да се спазват условията и реда за маркиране в раздел 11 от наредба На 8 от
05.08.2011г.за сечите в горите.

УСЪОБЩЕНИЯ
51. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се

извършват в писмена форма /чре3 факс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на
Община Сунгурларе/.

5.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,
същата е длъжна в седемдневен срок да информира другата страна.

5.3. Адрес за кореспонденция:
5.3.1. На Възложители: гр. Сунтурларе, ул.”Георги Димитров” ММО,

административна сграда на Община Сунгурларе
5.32. НаИзпълнители:

УЪПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА
6.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:



6.1.1. Незабавно и едностранно от страна на Възложителя без да дължи неустойки и
обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение по ЗГ при изпълнение на
настоящия договор, като гараъщията за изпълнение не се връща.

6.1.2. С изтичане срока на договора.
6.1 .3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
6.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор,

ако то се дължи на непреодолима сила.
6.3. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да

дължи неустойки за вреди и обезщетение за пропуснати ползи, като гаранцията за
изпълнение на договора не се връща, в следните случаи:

6.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази сроковете по т.4.1 и т.4.2.
6.5.2. При неспазване на ЗГ и подзаконовите актове по неговото прилагане.
6.5.3. В случай, че по време на действието на договора, в резултат на настъпила

промяна в обстоятелствата, Изпълнителят вече не оттоваря на изискванията, обявени от
Възложителя при избора на изпълнител.

УП.САНКЦИИИ НЕУСТОЙКИ
7.1.При неизиъш-тение на сроковете, посочени в т.4.2, Изпълнителят Дължи на

Възложитсля неустойка в размер 0.5% върху остатъчната стойност по договора за всеки
просрочен ден, но не повече от 5% от стойността на обекта.

7.2.При забава от страна на Възложителл по заплащане на уговорените в настоящия
договор суми, той дължи неустойка в размер на 0.1% от стойността по договора за всеки
просрочен ден, но не повече от 5% от стойността на обекта.

7.3.Изпълннтелят дължи неустойка за неосъществен контрол при всяко констатирано
:: акт нарушение по ЗГ, извършено от лтще, с което е в договорни отношения и нарушението
е извършено в насаждение, вктпочено в обекта.

7.3.1.Размерът на неустойката е равен на размера на причинената с нарушението щета.
7.3.2.3апла.щанетона неустойката се извършва от Изпълнители в тридневен срок от

датата на получаване на уведомителното писмо.
7.4. При виновно, некачествено извършване на маркиране-ю,Изпълнителят е длъжен

да отстрани дефектите, в указан от Възложителя срок. В противен случай Възложителят
има право да откаже нейното приемане, като Изпълнители дължи на Възложптелл
неустойка в размер на 2% от стойността на некачествено извършената работа.

7.5.При пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, както и в случай, че
Изпълнителят не извърши маркиране на цялото количество дървесина ,определено със
Заповедта за откриване на конкурса, гаранцията за изпълнение на договора се задържа от
Възложителп.

7.6.Всяка от страните по договора има право да търси обезщетение за действително
причинени вреди и пропуснати ползи от неизтгвлнениетона задълженията на другата страна
ПО ДОГОВОР?! на общо основание И на уговорените В НаСТОЯЩиЯ раздел санкции И неустойки.

УШ.Д0ПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАЩЮЖТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е

възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от
волята на страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия,
ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

8.2.Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и от двете страни.
8.3.Всички допълнителни споразумения по изпълнението на договора се отразяват в

писмени анекси.
8.4.Доколкото а този договор не е уговорено друго, отношенията между страните се

уреждат съгласно съответните разпоредби на ЗЗД, както и всичтш законови и подзаконови
нормативни разпоредби, действащи към съответния момент в срока по т.1.3, свързани с
предмета по т. 1 .1. на настоящия договор.

8.5.Страните се споразумяват да разрешават всички спорни въпроси по повод
изпълнението на договора с постигане на взаимно съгласие, а ако това е невъзможно, спорът
ще се разрешава по съдебен ред, съгласно действащото законодателство.

8.6.3а неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.



8.7.НаСТ0ЯЩИЯТ ДОГОВОР се ПОДПИСЗ. В ДВЕ. ОРИГИНШТНИ екземпляра * ПО един за всяка
една ОТ страните.

Настояшия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за Изпълнители
и за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ :

КМЕТ НА
ОБЩИНА Сунгурпре ....................... УПРАВИТЕЛ:

/инж.В. Пандехшев/ / ............ /

Счетоводител


