
Д О Г О В О Р 

№ M l 

Днес, "(P.f.rsP.r. 2016г., в гр.Костинброд, между: 

1. Община Костинброд, с адрес - гр. Костинброд, ул. "Охрид" №1, ЕИК: 
000776363, представлявана от КМЕТА - ТРАЙКО МЛАДЕНОВ и гл. 
счетоводител АНИТА КРЪСТАНОВА, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
от една страна 

и 
2. „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, ЕИК: 131458468, представлявано от Иван 

Моллов, в качеството си на представляващ дружеството, съгласно Учредителен акт, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин", бул. „Д-р Петър Дертлиев, 
№129, тел.: 02/925 14 44, факс: 02/925 12 13, e-mail:office@raicommerce.bg, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 101 е от ЗОП, във връзка Решение №РД-05-223/10.06.2016г., въз 
основа утвърден протокол/и от работата на комисия назначена със Заповед № РД-05-
158/15.04.2016г., се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши 
строително-монтажни работи, съгласно документацията на публична покана с ID 
9051872/30.03.2016г. с предмет: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на 
пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 
община Костинброд" 

(2) Предметът на договора по предходната алинея се изпълнява при условията на 
приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ офертно предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по 
определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видове дейности и предложените единични цени за 
същите представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №1 към настоящия договор. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И ОТЧИТАНЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора е едногодишен или до достигане на 
прогнозната/-ите стойност/-и и започва да тече от датата на подписването му. 

(2) Работата се извършва поетапно, с възлагателно писмо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с указан срок за стартиране и приключване на дейностите към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно 
чл.25 от настоящия договор. 

Чл. 3.(1) Отчитането на действително изпълнените СМР се извършва периодично 
с документи по чл. 18, които се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително 
писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него 
физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го 
проверява и в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването го връща\на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. \ \ 
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(2) При необходимост от последваща корекция на подписан протокол 
образец 19, установена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него физическо 
или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол, същата се 
отразява от лицето в следващ акт за отчитане на извършените СМР /акт образец 19/. 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ 
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4.(1) Прогнозната стойност на договора, е в размер на 263 500,00 лв. 
(Словом: Двеста шестдесет и три хиляди и петстотин лева) без включен ДДС. 

(2) Единичните цени, посочени в ценовото предложение, представено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са окончателни и не подлежат на промяна. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати цената за всяка извършена СМР 
в 30 - дневен срок след отчитане с Акт - Протокол образец №19 придружен от 
количествена сметка с графична част, декларации за съответствие за вложените 
строителни материали, протоколи за изпитвания, доклади и анализи от 
сертифицирани лаборатории и представяне на надлежно оформена фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Плащанията по ал. 1 се осъществяват само и единствено при наличие на 
финансови средства, предназначени за разплащане на обекти с източник на 
финансиране собствени средства, средства от продажба на общински имоти параграф 
40 - 00, при наличие на трансфер за капиталови разходи от целеви средства и в 
рамките на лимита за обекта по настоящия договор. 

(3) При плащането на цената по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
инициира прилагане на реда, предвиден в чл.2, ал.2 от Наредба №3/29.09.2005г. за 
паричните преводи и платежните системи. 

Чл. 6. Плащането се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

Обслужваща банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД 
BIC код: 5 
IB AN: 

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 270,00(Словом: 
Пет хиляди двеста и седемдесет) лева - представляващо 2% от прогнозната 
стойност на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам определя вида на гаранцията: в брой, чрез 
банков превод или банкова гаранция. Банковата гаранция, когато е избрана като възможност 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е безусловна и неотменима в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за срок 
не по-кратък от минималните гаранционни срокове съг. чл. 23 от настоящия договор. 

(2) Гаранцията се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 работни дни 
от изтичането на гаранционния срок по договора, освен в случаите на чл. 26 и чл. 27 от 
договора и при подадено писмено заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията се освобождава в пълен или редуциран размер, в зависимост от 
приложението на Раздел X «Неизпълнение. Отговорност». 

(4) Гаранцията за изпълнение се връща по банков път по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в Оригинал, когато е банкова гаранция. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ h 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осМ>щест1 ява^е 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:.. 
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на договора. 
2. Да предоставя необходимата информация и документация. 
3. Да заплати уговорената цена по реда на Раздел III от настоящия договор. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да . уведоми своевременно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да 
забавят или осуетят точното изпълнение на договора. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договора, съгласно уговорените 

условия и срокове; 
2. Във всекирмомент от действието на договора да извърши проверка относно 

качеството и стадия на изпълнение на възложените СМР, без да пречи на оперативната 
дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да дава задължителни указания относно изпълнението на договора. 
4. Да проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури и документи, 

удостоверяващи хода на строителството. 
5. Да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР, като 

определи лица, които да извършват инвеститорски контрол и/или строителен надзор. 
6. Да отменя и възлага СМР в процеса на изпълнението без да надхвърля 

общата стойност на договора. 
7. Да изиска отстраняване на отклоненията по чл.10, ал.1 от настоящия договор. 
8. При констатирани отклонения по чл.10, ал.1 от договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на изпълнението на СМР и да 
не заплати съответното възнаграждение до безвъзмездното отстраняване на 
констатираните несъответствия и/или отклонения. 
Чл. 10. (1) При установяване на отклонения от качеството на извършените СМР и/или 
на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че 
изпълнените СМР не са придружени от необходимите документи, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и дава задължителни указания. 

(2) Констатациите по чл.10, ал.1 от договора се правят с двустранен протокол, 
подписан от страните по договора или упълномощени от същите лица. 

(3) Рекламации по чл.10, ал.1 от настоящия договор се правят в срок от 7 
(седем) работни дни от тяхното откриване в писмена форма и съдържат същността на 
недостатъка, деня и начина на установяването на същия. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на действително извършените 
и приети СМР, без да се надвишава прогнозната стойност, по начин и срокове, определени в 
настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в него. 
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за изпълнение на договора. 
Чл. 13. (1) Влаганите строителните материали трябва да отговарят на някои от 
следните технически спецификации: 

1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 
еквивалентни. 

2. Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не 
съществуват технически спецификации по т. 1. 

3. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване^ ^ъответств^^о 
на строителните продукти. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: J 0 " ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
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(2) Съответствието по ал.1 се доказва със съответните сертификати или 
други документи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя същите на упълномощено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР: 

1. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 1(един) работен ден от 
сключване на договора кои лица имат право да представляват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
предостави информация относно телефон за връзка със същите. 

2. Да изпълни качествено и в срок възложените строителни и монтажни работи, 
като стриктно спазва изискванията на действащите в Република България 
нормативни документи в областта на строителството. 

3. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат 
обезопасени и сигнализирани, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 
16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване 
на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.20Юг.) 

4. Да влага при изпълнението материали и изделия, отговарящи на технически 
спецификации, стандарти или еквивалентни на същите, посочени в чл.13 от договора. 

5. Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 10, ал. 1 от договора. 
6. Да подписва актове и протоколи по време на строителството, съгласно 

Наредба 3/31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
7. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените строителни работи, със 

следните документи: 
- Акт - образец 19; 
- количествена сметка с графична част; 
- декларации за съответствие за вложените строителни материали; 
- протокол за взети проби за дебелина, плътност и др. 

8. След приключване на работата за даден участък от позицията, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните 
отпадъци на депо, указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Материалите, годни за втора 
употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и следва да се депонират на указаните от него места. 

9. Да спазва изискванията и нормите по безопасност и охрана на труда, 
включително относно опазване на околната среда. 

10. Да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и 
съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на 
изпълнението на възложената дейност. 

11. Да спазва изискванията и нормите на противопожарната охрана и да 
предприеме необходимите за това мерки. 

12. Преди и по време на строителните и монтажните работи да извършва всички 
изисквани инструктажи на работниците си, ангажирани със строително -
монтажните работи, включително съгласно правилата и нормите за здравословни 
и безопасни условия на труд. 

13. Да спазва указанията на лицата упражняващи строителен надзор и 
авторски проектантски надзор и инвеститорски контрол. 

14. Всички санкции наложени от общински и държавни органи във връзка 
със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

15. С грижата на добър търговец, да спазва строителните, техническите и 
технологичните правила и нормативи за съответните дейности. 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка вс/чь 
недостатъци по строително - монтажните работи, констатирани по реда ^а чл.10/ ал.'1 
от договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .. . ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
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(2) Действията по предходната алинея се извършват не по-късно от 7 (седем) 
работни дни, считано от датата на писменото уведомяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от същия лице. В противен случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има правото да възложи отстраняването на недостатъците на 
трети лица и да поиска стойността в троен размер. 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми своевременно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да 
забавят или осуетят точното изпълнение на договора. 

Чл. 17. При промяна в обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от Закона за 
обществените поръчки да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 (седем) дневен срок. 

Чл. 18. Видовете строително монтажните работи се считат окончателно предадени 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на Акт - Протокол образец №19 придружен от 
количествена сметка с графична част, декларации за съответствие за вложените 
строителни материали, протоколи, доклади и анализи от сертифицирани 
лаборатории. 
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши приемни измервания, да 
състави протоколи по Наредба 2 и Наредба 3 и на всички други действащи 
нормативни актове в Република България приложими към дейностите по предмета 
на договора. 
(2) Разходите във връзка с изпитванията с изготвяне на протоколи, доклади и 
анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни 
измервания са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или 
отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци. 

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като 
той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. 

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 
изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност. 

(2) Указанията на В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или 
водят до съществено отклонение от поръчката. 

Чл. 22. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, 
конструкции, материали, строителна техника се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира извършването на възложените му с този 
договор СМР, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в отрасъл 
"Строителство". 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 

VII. КОНТРОЛ 

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА 

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

(2) Гаранционният срок на извършените СМР са както следва: 
о Изкърпване на единични дупки: 

с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) мес 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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• с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 

• със студена асф. смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца; 
о Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 

• с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца; 
• студено рециклиране на пътната настилка на място - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
• Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12 
(Словом: дванадесет) месеца 
• Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 
- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
• Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -
12 (Словом: дванадесет) месеца 

о Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 
дванадесет) месеца 

(3) За неупоменатите в чл.23, ал.2 дейности, гаранционни им срокове са 
минималните гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба № 2 от 
30.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

(4)Гаранционните срокове текат от деня на приемането на извършените 
строително монтажни работи съгласно чл.18 от настоящия договор. 

(5) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след 
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да 
започне работа за отстраняване на дефектите и да ги отстрани в минималния 
технологично необходим срок. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има правото да 
възложи отстраняването на недостатъците на трети лица и да поиска стойността 
в троен размер. 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 24. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство. 

Чл. 25. (1) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в 
срока" на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин 
процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността 
по чл. 4, ал.1 от настоящият договор. 

(2) При забава за стартиране на строителството в срока предложен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в техническото си предложение, той дължи неустойка в размер на 
0,5 % (половин процент), за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет 
процента) от от стойността на дейностите от възлагателното писмо за което е 
констатирана забавата. 

Чл. 26. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за 
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи и неустойка в размер на 5 % (пет процента) от с^йността^ 
некачествено извършените СМР. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ^ ^ ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 
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(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в 
гаранционните срокове по чл. 23 не бъдат отстранени в договорения срок или ако 
такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи освен неустойката 
по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване 
на недостатъците. 

Чл, 27. При прекратяване на договора в случаите посочени в чл. 32, т.2 от договора, 
ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯ. дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена по 
чл. 4, ал. 1 от договора. 
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада неустойките от гаранцията за изпълнение, 
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че претърпените вреди са в по-голям 
размер от същата, остатъкът е дължим и подлежи на претенция по общия ред от 
българското законодателство. 

Чл. 29. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл. 30. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 
непреодолима сила, е длъжна в 3 (три) дневен срок от настъпването й да уведоми 
другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните 
последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за 
вреди. 

Чл. 31. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила 
предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на 
неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то 
може да бъде преодоляно. 

Чл. 32. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
1. По взаимно съгласие. 
2. С 10 - дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение 

на задълженията по чл. 17 от договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забавяне на СМР с повече от 10 дни 

от приетите срокове. 
4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен 

орган груби нарушения на нормативната уред ба при изпълнение на СМР. 
5. С извършване на работата по договора в пълен обем. 
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, той не е в състояние да изпълни по обективни 
причини своите задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не обезщетява 
ИЗПЪЛНИТ ЕЛЯ за претърпените вреди. 

Чл. 33.(1) Всички уведомления във връзка с изпълнението на договора са валидни, 
ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители 
на страните. 

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

XIII. УВЕДОМЛЕНИЯ 

(2) За дата на уведомлението се счита: 
- Дата на предаването (подпис при ръчно предаване) 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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- Датата отбелязана на обратната разписка (при изпращане по пощата) 
- Дата на приемане (при изпращане по факс на страната) 

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да следи за 
изпълнението на договора и изпълнява действията на инвеститорски надзор -
Христина Иванова - младши специалист „Строителство". 
Чл. 35. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 
разпространяват информация, относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и 
обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица. 
Чл. 36. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от договора. 
Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
Чл. 38. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България. 
Чл. 39. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 
документи: 

- Гаранция за изпълнение. 
- Документи, съгласно по чл. 47 от ЗОП. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Техническо предложение(Образец 2) 
2. Ценово предложение (Образец 3) 

3. СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ на ключовите експерти, ангажирани в изпълнението на 
предмета на настоящата обществена поръчка (Образец 8) 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕ 
ЗА ОБЩИНА 1Ш 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
Кмет на община Костинброд 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: , 
АНИТА КРЪСТАНОВА 

/ 

СЪГЛАСУВАЛ 
Ангел Милчев 
Старши юрисконсулт 

ИЗПЪЛЙ 

„РАИКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД 
ИВАН МОЛЛОВ 
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