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ВИСШЕ  ВОЕННОМОРСКО  УЧНЛНЩЕ  Н. Й. ВАПЦАРОВ "  

9026.Варна, уи. "В.Дру+rев "No73, тел.ОS2/632-01 S, фаис  052/303-1 бЗ  

"FIIЛ  MARIS 5UMUS" 

PeГ .Ns  4V/Z  / бГ.3 .11?015г. 
Екз .  _L 

j( ОГОВ  О  Р  

Днес 	. 1 1 .201 5г. в  гр . Варна , между : 

1. Висте  воевноморско  училише  "Н .Й .Ваицаров ", сьс  седалище  и  
адрес  на  управлеине : гр . Варна , ул . "Васил  Друмев" Ns 73, Булстат  
129004492, представлявано  от  началника  му  - капитан  I ранг  проф .д .в .н . 

Боян  Кирилов  Медникаров  и  главиия  счетоводител  Милена  Стоянова  
Банкова , наричано  ВЪЗЛОЖ IiТЕЛ  от  една  страна  

и  

2. „СМ  коитрол " ООД , със  седалище  и  адрес  на  управление : гр . 

София , ж .к . Дружба , бл .160, вх .Г, ет .2,ап .100, адрес  за  кореспонденция : гр . 

София , ул. "Проф . Георги  Брадистилов " N9 4, ЕИК  175053345, 

представлявано . от  управителя 	Таня  Иванова  Рашева , наричан  
КОНСУЛТАНТ  от  друга  страна , 
се  сключи  настоящият  договор  за  епедкото : 



I. Предмет  на  договора  

възлага , а  КОНСУЛТАНТЪТ  приема  да  
~ и  инвестиционен  контрол  по  време  на  
168, ал . 1 от  ЗУТ  по  обществена  поръчка  с  
iтни  и  монтажни  дейности  по  обособени  

1. ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯТ  
~  упражнява  строителен  надзс  

строителството  , съгласко  чл . 
предмет  "Строително  - ремо  
позиции ". 

Дейността  да  се  извърши  съrласно  утвърдено  от  Възложителя  
Техническото  задание , одобрена  оферта  на  КОНСУЛТАНТА , както  и  
посочените  от  изпълнителя  в  Ценово  предложение  за  ПОЗИЦИЯ  9— 
,.Строителен  надзор  и  инвеститорски  контрол  на  строителните  обекти  по  
всычки  обособени  позиции . 

II. Срок  на  договора . Денн  и  плащання . 

1.Началото  на  договора  сьвпада  с  датата  на  договора  за  изпълнение  
между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  СТРОИТЕЛЯ  и  по  заявката  за  възлагане  на  
строително  — монтажните  ра'ооти . 
2.Край  на  договора  - подписване  на  констативен  акт  обр .15 за  

установяване  годността  за  ползване  на  строежа  за  всяка  позиция . 
З . Заплащането  ще  се  извършва  след  подписване  на  Акт  16 на  всяка  

о'оособена  позиция . 
ОБЩО  за  всички  позиции  — 6 100 без  ДДС ; 7320 лв . с  ДДС  . 
4.Плащането  се  извършва  в  30 дневен  срок , след  приключване  на  

ремонтните  дейности , по  банков  път , по  сметка  на  КОНСУЛТАНТА  след  
представяне  на  фактура . ' 

IП. Права  н  задъл sкснии  иа  страиите  

• А) На  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
1. Да  предостави  на  КОНСУЛТАНТА  при  сключване  на  настоящия  

доroвор , договор  за  строителство , копие  от  офертата  и  строителната  
документация  по  всяка  оо'особена  позиция . 

2. Да  съдейства  на  КОНСУЛТАНТА  при  осъществяването  на  
дейността  строителен  надзор  по  време  на  изпълнението  на  строителството  
чрез  осигуряване  на  достъп  до  строителното  досие  и  всички  материали , 
свързани  с  изпълнение rо  на  строителството  — договори  за  изпълнение , 
сертификати  на  материали  и  изделия  и  други . 

3.Да  осигурява  страните  в  инв~стиционния  процес  при  подготовката  
и  подписването  на  всички  актове  и  протоколи  по  време  на  
строителството , задължителни  ло  Наредба  Ns 3 от  31.07.2003 г. на  МРРБ  



4. Да  представя  на  КОНСУЛТАНТА  сертификати  за  всички  
доставяни  от  него  строителни  материали  и  декларации  от  доставчиците  
им  за  съответствието  на  качествата  на  материanите  с  изискванията  ка  
БДС  и  други  утвърдени  европейски  стандарти . 

Б) НаКОНСУЛТАНТА : 
1. КОНСУЛТАНТЪТ  е  длъжен  да  изпълни  предмета  на  договора , като  

следи  за  : 
1.1. осигуряване  от  строителя  спазването  на  изискванията  за  

безопасност  по  време  на  строителството , съгласно  чл . 169, ал . 1 от  
ЗУТ . 

1.2. законосьобразно  започване  на  строителството , съдействие  npu 
съставяне  на  протоколите  и  актовете  по  време  на  строителството  
на  обекта . 

1.3. качеството  на  впаганите  строителни  материали  и  изделия . 
1.4. техьологически  пр •видно  изпълнение  на  строително -монтажните  

работи . 
1.5. недопускане  вреди  на  трети  лица  и  на  техни  имоти  при  

изпълнението  на  строежа . 
2. Да  сьставя , подписва  и  подпечатва  всички  актове  и  протоколи  съгласно  

Наредба  Ns 3 на  МРРБ  - София  за  актове  и  протоколи , съставяни  по  
време  на  строителството . 

3. КОНСУЛТАНТЪТ  се  задължава  преди  подписване  на  настоящият  
договор  да  внесе  по  сметка  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция  за  изпълнение  на  
договора  в  размер  на  3 % от  стойностга  на  договора  без  ДДС  - 183 лв . или  
да  представи  банкова  гаранция  в  оригинал , издадена  в  лолза  на  
Възложителя  със  срок  на  валидност  30 дни  след  изтичане  срока  на  
договора . 
Възложителят  не  дътки  лихва  върху  гаранцияrа . 
Възложителят  има  право  да  заqържи  гаранцията  в  случай  на  ыеточно , 
некачествено  или  непъ ,,zно  изпълнение  на  договора  от  страна  на  
изпълнителя . 
Възложителят  освобождава  гаранцията  в  14 дневен  срок  след  приемане  
изпълнението  на .договора . 

3. КОНСУЛТАНТЪТ  има  право  да : 
3.1. изисква  от  изпълнителите  на  строително -монтажните  работи  на  

строежа  пълно  спазване  на  одобрената  оферта . 
3.2. изисква  спазването  на  нормативните , техническите  и  технологични  
изисквания  при  изпъпнение  на  СМР , зanожени  в  одобрената  оферта . 
3.3. Да  спира  стронтелството  при  некачествено  извършване  на  СМР  или  
констатирани  отклонения  от  договорените  такива . 

~ 



Ш. Пълномо ~дня  н  компетентыи  лица  

1. Пълномощията  по  изпълнение  на  различните  задължеыия  по  договора  
се  упражняват  от  лицата  и  в  компетенциите  им . 

2. Двете  страни  са  длъжни  да  спазват  стриктно  пълномоц [ията  на  
компетентните  лица  с  обсега  им . 

3.Двете  страни  са  длъжни  да  осигуряват  присъствието  на  
упълномощените  лица  на  строитепната  площадка  така , че  да  се  
осигурява  нормалния  ход  на  изпълнение  на  работите  и  да  не  се  
допуска  изчакване  по  тази  причина . 

4. Отсъствието  на  упълноцощените  лица  от  строителната  площадка  не  е  
основакие  за  отказ  от  оглед  на  място  или  sаверка  на  документи . В  
такъв  случай  необходимюто  се  прави  задължително  от  
упълномощителите . 

N. Уведомленыя  

1.Уведомления  са  всички  писмени  форми , които  двете  страни  си  
разменят  в  хода  на  изпълнение  на  работите  за  периода  на  валидност  на  
договора . 

2.Уведомлението  е  безспорен  документ  за  установяването  на  факти , 
обстоятелства  и  събития  от  характер , който  не  изменя  и  не  допълва  
текста  по  договора . Уведомленията  се  изготвят  в  три  екземпляра , два  
от  които  за  ВЪЗЛОЖНТЕЛЯ . 

3. Задължението  за  уведомленията  са  взаимни  и  се  извъртват  съгласно  
изискванията  на  Наредба  N 3/ 2003 г. на  МРРБ . 

V. Отговорыо rги  н  савкцин  

1. КОНСУЛТАНТЪТ  не  иоси  отговорност  за  вреди  причинени  от  
действия  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  на  трети  лица , за  които  
КОНСУЛТАНТА  не  е  уведомен  по  реда  на  този  договор  и  не  е  дал  
сьответно  сьгласие . 

2. КОИСУЛТАИТЪТ  не  носи  отговорност  за  трудови  злополуки  по  
време  на  изпълнение  на  обекта . 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изиска  от  строителя  (изпъпнителя ) с  
коroто  сключи  договор  за  изпълнение  на  строежа , да  бъде  определен  
персон anен  Коорд i3натор  за  безопасност  и  здраве  за  строежа , в  
сьответствие  с  изискванията  на  Наредба  Ns 2 за  осигуряване  на  
здравословни  и  безопаGни  условия  на  труд  при  изпълнение  на  СМР  ка  
строителната  площадка . 
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V1. Другн  условия  

1. За  неуредени  в  този  договор  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  ЗУТ  
и  други  нормативии  актове , регламентиращи  тази  материя . 

2. Споровете , възныкнали  във  връзка  с  този  договор , се  разрешават  чрез  
преговори  между  сrраните . 

Настоящият  договор  се  сключи  s 2 еднообразни  екземпляра  - по  един  
за  всяка  страна . 

КОНСУЛТАНТ : 

Банкова  

СЬглАсУВАно : 

Глаі  

ц .сл  Lдев  

Отпе tІагагго  в  2 екземпляра  


