ПРОЕКТ!

ОБРАЗЕЦ №5
ДОГОВОР
№ … … … … …….. г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Радомир
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................................................
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение
на СМР за обновяване на обекти в гр. Радомир по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски
надзор, по 15 обособени позиции“.
по Обособена позиция № ………………………………..
Днес, .............2016 г., в гр. Радомир, между:
1.
ОБЩИНА РАДОМИР със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, пл.
„Свобода“ № 20, ЕИК/БУЛСТАТ 000386776, представлявана от Пламен Станков Алексиев:
Кмет на Община Радомир, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. ..................................................................................... със седалище и адрес на
управление
на
дейността
……....................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ..........................,
представлявано
от
.................................................................................................,
в
качеството
му
на
........................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №
.............. г. на Кмета на Община Радомир за определяне на изпълнител за обществена
поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг –
проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Радомир по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, включително упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции“ по
Обособена позиция № …………………..
се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
следното: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект:
………………………………………… по Националната програма за енергийна ефективност
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на многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор,
включващ следните дейности:
1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно
техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и
съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
1.2. Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на
строителството на обекта в съответствие със:
 Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка –
Приложение №1 към Договора;
 Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички
видове дейности, които ще се изпълняват – Приложение № 2 към Договора;
 Инвестиционният проект по т. 1.1. по-горе и приложените към него остойностени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки.
1.3. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, съгласно одобрените проектни
документации и приложимата нормативна уредба.
(2) Дейностите по ал. 1 следва да бъдат реализирани в съответствие с действащото
законодателство, Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за изпълнение на Програмата, Техническата спецификация и Офертата
на Изпълнителя.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Работният проект следва да бъде изготвен, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от дейностите,
предписани за изпълнение и посочени в Приложение №1 към настоящия договор.
(2) Проектът следва да бъде придружен с подробни количество-стойности сметки по
приложимите части. В обяснителните записки към проекта следва подробно да бъдат
описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия,
комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми
и стандарти и технология на изпълнение. Към всеки от проектите следва да бъдат
представени и анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в КСС.
(3) Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни
дружества и други съгласувателни органи, одобрен от главния архитект на Общината, както
и следва да бъде издадено разрешение за строеж, когато е необходимо, съгласно ЗУТ.
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни строително-монтажните дейности за
обновяване за енергийна ефективност в сградата посочена в чл. 1, в съответствие с
издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а
от ЗУТ.
(2) Строителните и монтажните работи трябва да бъдат извършени със строителни
материали, съоръжения и оборудване, които да отговарят на изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и НАРЕДБА за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106 от
27.12.2006 г.).
(3) Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в
експлоатация на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със
съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват
освен от изрично посочени от двете страни лица, представител на Сдружението на
собствениците и от областния управител или изрично упълномощено от него лице.
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Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя само строителни продукти, които
притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или
инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградата със
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила,
норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и
строителство.
(2) Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на
строежа.
IІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 5. (1) Настоящият договор се сключва във връзка с Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС №18/02.02.2015
г.
(2) Финансирането на договора се осигурява съгласно договор за целево
финансиране, сключен между Възложителя, Българска банка за развитие и областния
управител за посочената сграда.
Чл. 6. В процеса на изпълнение на договора са допустими отклонения от посочените
в офертата на Изпълнителя инвестиционни разходи, чрез прехвърляне на средства от една
позиция в структурата на разходите към друга позиция, при условие че не се променя
общата стойност на съответната инвестиция за сградата и това не противоречи на
одобрените работни проекти.
ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) Общата стойност за изпълнение на дейностите по настоящия договор,
съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3, възлиза на
…………………….. (…………………………………..) лв.
без
ДДС,
или
............................................ (………………………………………….........) лв. с ДДС
(2) Цената по ал. 1 е формирана от предложените стойности за отделните дейности,
включени в обхвата на поръчката, както следва:
2.1. Цена за изготвяне на работен проект по всички части и за осъществяване на
авторски надзор по време на изпълнение на СМР: ................................ лв (словом:
…………….........…………..............…) без ДДС лв. или (словом:……….........……………) с
ДДС, формирана както следва:
- Цена за изготвяне на работен проект
………………лв. словом:
…………….........……………) без ДДС
- Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР
словом: …………….........……………) без ДДС
2.2. Цена за СМР ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС
или (словом: …………….........……………) с ДДС
(3) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не
подлежи на промяна. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.
(4) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана (крайна за времето на изпълнение на
Договора).
(5) В случай че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ надхвърли договорената
стойност по ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да възлага, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приема да
изпълнява допълнителни видове строителни работи в резултат от настъпването на
непредвидени обстоятелства, които представляват „непредвидени разходи”.
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Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Българска банка за развитие” АД ще заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по издадена фактура с данните на Сдружението на собствениците цената по чл. 7, както следва:
1.1. Авансово плащане в размер до 35 % (тридесет и пет процента) от общата
стойност на договора с ДДС. Авансовото плащане се извършва в срок до 15 (петнадесет)
календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска
банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
представил банкова гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане в
полза на Сружението на собствениците.
1.2. Междинни плащания за действително завършени дейности в размер до 80%
(осемдесет процента) от стойността на договора с ДДС. Изплащането се извършва в срок до
30 дни след подписване и представяне на:
а) Приемо-предавателен протокол - за работния проект и/или актувани с Протокол за
приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19) – за СМР;
б) Представяне на фактура.
От всяко междинно плащане се приспада част от аванса в размер на 35% от
стойността на извършените дейности.
1.3. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената сума в срок до 30
дни след подписване и представяне на:
а) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата;
б) Екзекутивна документация;
в) Протокол за приемане на действително извършените СМР (бивш образец Акт 19),
подписан от Възложител, Изпълнител и Консултант - строителен надзор на обекта.
Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към
протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и
качеството на извършените СМР;
г) Приемо-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на
заплащане услуги по осъществен авторски надзор на обекта;
д) Оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума.
От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и
начислени неустойки, в случай че има такива, както и остатъка от аванса.
(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези дейности, които
са отразени в съответния протокол за обема извършена работа, проверен и подписан от
лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор, представител на
сдружението на собствениците на сградата, от областния управител или изрично
упълномощено от него лице и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Сроковете за плащане се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че
фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи
и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не
е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или
представи допълнителна информация в срок от 7 (седем) календарни дни, след като бъде
уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения,
корекции или допълнителна информация.
(4) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по неговата банкова
сметка:
IBAN ………………………………………..
BIC …………………..
при ………
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 4 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В
случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
(6) Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до
размера на осигурените средства, включително и авансовото плащане.
(7) В случай че сключеният договор за целево финансиране по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилната жилищна сграда между Кмета на
община Радомир, Областния управител на област с административния център
и
Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие не финансира
дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било
плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на
срока му.
(8) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език,в
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни
V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение №2), неразделна част от
договора:
1. Срок за изготвяне на работен проект - ............. (................................. с думи)
календарни дни, считано от датата, посочена в известието за започване на изпълнението по
договора, до окончателното изпълнение на проектните дейности от Изпълнителя и
предаване на проектите на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
2. Срок за изпълнение на СМР - ................. (............... с думи) календарни дни,
считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2
от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
3. Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на откриване
на строителната площадка за обекта и приключва с подписване на Акт обр. 16 (съгласно
Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
(2) Сроковете определени в чл. 9, ал. 1 могат да бъдат удължени, поради възникване
на непреодолима сила, при спазване на законовата и нормативна уредба – чл. 43, ал. 2, т. 1
от ЗОП и разпоредбите на ЗУТ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на периода на изпълнение, ако е
закъснял или ще бъде забавен в приключването на договора освен по гореизложените
причини и поради една от следните причини:
1. Административни заповеди, влияещи върху датата на приключване, различни от
тези, които произлизат от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;
2. Несвоевременно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на негови задължения
по договора, включително и несвоевременно приключване на други административни
процедури, свързани с процеса на строителната реализация на обекта на настоящия
договор, като отчуждения, резрешения, съгласувания и др.
3. Всякакво временно спиране на работата, което не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Форсмажор,
5. Както и други причини, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(4) Периодът на спиране на срока за изпълнение на договора е равен на времето за
забава, необходимо за реализиране и приключване на горепосочените събития, като
неговото начало и край се установява с двустранни протоколи, в които се описват и
мотивите за спирането на съответния срок за изпълнение на поръчката.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията
на ЗУТ, НПЕЕМЖС, Техническата спецификация и действащата нормативна база.
(2) Във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните
разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи
изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или
доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на
договора
(3) Да разработи работен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на
Техническата спецификация и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, чрез квалифицирани лица; Проектната документация да бъде
придружена с обяснителна записка, статически изчисления и оразмеряване, количествени
сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове
работи, включени в тях, ведомости, графични приложения и др.
(4) Да представи проекта в пет екземпляра на хартиен и два на електронен носител.
При основателни възражения по проектната документация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
предявени в сроковете предвидени в този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги
отстрани за своя сметка.
(5) Ако някоя от институциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи за
съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване на проекта по
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя сметка да допълни,
поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната институция указания.
(6) Да изпълни енергоефективните мероприятия на сградите и строителномонтажните работи съгласно техническите параметри, заложени в договора и
приложенията към него, без дефекти и недостатъци.
(7) При изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага
качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти.
Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се
представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с
декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия
упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите
и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от
изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български
език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.
(8) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка
некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните
срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба №
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти.
(9) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения инвестиционен
проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични
правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.
6

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за
строителство следните дейности и разходи:
1. Обезопасяване на строителната площадка;
2. Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла;
3. Изграждане на временно осветление на Площадката;
4. Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода;
5. Временни санитарни помещения и почистване;
6. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище;
(11) По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва: действащите в
страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на
труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на
движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за
безопасност и здраве, към работния проект на обекта.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и
надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги
възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението на СМР по настоящия
договор.
(13) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при
изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(14) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на Сдружението на
собствениците възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет
на договора.
(15) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички негови
нареждания във връзка с изпълнението на предмета на договора.
(16) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди
организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната
площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в
проектния вид/.
(17) Да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби,
извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и
цялата документация;
(18) Своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол,
изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички
видове СМР, подлежащи на закриване.
(19) Да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок,
констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;
(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране
изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;
(21) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на
строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
(22) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за
професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ,
покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или
еквивалентна за чуждестранните участници;
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(23) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по
повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;
(24) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от
подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;
(25) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на
място, ако такива са направени;
(26) При извършването на дейността да спазва изцяло изискванията на Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с
Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България, изменена
и допълнена със следващо ПМС №114/08.05.2015г. Да спазва условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата и на органите, отговорни за
реализацията й.
(27) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при
извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
задължения, съгласно нормативните актове.
(28) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по
повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за
такива вреди.
(29) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия
договор. В срок 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,
че са спазени условията по чл. 66, ал.2 и 11 от ЗОП.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета
на договора.
(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представителя на Областния управител на Област
Перник и представител на СС приемане на изпълнения предмет на договора;
(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
(4) Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора в
предвидените в ЗОП случаи; в случай че климатични или други обективни условия
попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано
писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не
може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства
като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други
подходящи.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предостави необходимата първоначална информация и документи, свързани с
изпълнението на поръчката, както и при поискване да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е
възникнала в процеса на изпълнение на дейностите по договора;
(2) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения
график;
(3) Да осигури и упълномощи свой квалифициран служител при изпълнение на
договора, който да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва
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документите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
писмено, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване на договора, както и при всяка
следваща промяна, за името и длъжността на упълномощеното лице, както и да посочи
името и данните на лицето, упълномощено от сдруженията на собствениците на сградата,
което има право да подписва актове и протоколи.
(4) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма за лицето, което ще бъде
консултант по смисъла на ЗУТ и ще упражнява инвеститорски контрол и строителен
надзор.
(5) Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава
всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
(6) Да приеме в срок изпълнените работи;
(7) Да заплати в договорените срокове и при условията на настоящия договор
дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(8) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, чрез Уведомително писмо, при
установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;
(9) Да съхранява проектните разработки, като няма право без знанието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва каквито и да било промени в тях;
(10) Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при необходимост от упражняване
на авторски надзор, както и при възникване на проблеми от проектантско или
изпълнителско естество. Уведомлението е минимум 48 часа предварително за авторски
надзор или посещение на обекта по друга обективна причина;
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора (сам и съвместно с
представителя на Сдружението на собствениците) без с това да пречи на самостоятелността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали.
Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще
подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
(2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
уговореното и без недостатъци.
(3) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.
(4) Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на
изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки;
(5) При установяване на грешки и непълноти в изготвения работен проект, да изиска
същите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане, в срок от 10
(десет) работни дни. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя констативен протокол, в
който посочва констатираните недостатъци. Дейностите се считат за изпълнени след
окончателно приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан окончателен приемопредавателен протокол за изготвения проект без забележки;
(6) При упражняване на авторския надзор, да изисква изработването на
допълнителни чертежи на детайли в процеса на строителството на обекта, при
необходимост;
(7) При възникнали дефекти в извършените СМР в периода на гаранционния срок на
същите, да изиска дефектите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително
заплащане, в срок от 5 (пет) календарни дни.
(8) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители и в срок 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпрати копие на договора или на допълнителното
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споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са спазени условията по чл. 66,
ал.2 и 11 от ЗОП
Чл. 14. (1) При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР
и/или доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на
същите, а в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира съществени отклонения от качеството
на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане на изпълнението и при изрично
писмено несъгласие на представителя на Сдружението на собствениците.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което
възникват:
- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета
на договора.
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие
извършваните работи;
VІІІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО
Чл. 16. (1) Контролът по изработване на работния проект и изпълнението на
строително-монтажните работи, ще се осъществява от представители на Община Радомир.
Предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата
самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.
(2) Съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради, контролът и качеството се установява и от
представители на Област Перник и Сдружението на собствениците.
ІХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА. ПРИЕМАНЕ НА
ОБЕКТА
Чл. 17. (1) Приемането на извършената работа по изработване на работния проект
се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пет комплекта на хартиен и два
на електронен носител от изготвения работен. Към всеки от проектите следва да бъде
представена обяснителна записка, както и проектно-сметна документация, която да
включва количествени сметки по всички части: Общи и подробни Количественостойностни сметки, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи,
включени в нея. Приемането на отделните етапи, както и на цялостния проект става с
двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
(3) В 10 (десет) дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
направи писмени възражения по проекта и да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно
разглеждане и обсъждане на нередовностите. Забележките се отстраняват в срок от 10
работни дни, считано от датата на получаването им в писмен вид, факс или по електрона
поща, по реда на закон за електронния документ и електронния подпис. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски,
констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаването на проекта или от заинтересуваните
ведомства по чл. 121, ал. 2 от ЗУТ при съгласуването му, в определения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(4) В случай че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, или след
отстраняване на всички нередовности от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по ал. 3,
страните по настоящия договор подписват протокол за приемане на проекта.
(5) След подписване на приемо-предавателния протокол за изготвения проект без
забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се стартират процедурите по съгласуване на проектите с
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всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции,
съгласно нормативните изисквания.
Чл. 18. (1) В процеса на изпълнение на строително–монтажните работи на обекта
установяването на подлежащите на разплащане СМР се извършва периодично с подписване
от определени представители на двете страни на протоколи за действително извършени и
подлежащи на заплащане видове СМР. Протоколите се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се
проверяват и подписват от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В Протоколите за
действително извършени СМР се посочват видовете изпълнени СМР, количеството, цените
и общата им стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по своя
преценка и в съответствие с нормативите, всички измервания, проби, представяне на
анализи за цени, доказателства и документи, които са му необходими за целите на
проверката. Преди подписване на протоколите за действително извършени и подлежащи на
заплащане видове СМР се представят за проверка всички актове и протоколи, изготвени в
съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Наредба № 3/31.07.2003г. и др.).
(2) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа;
(3) Подписването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протоколите за действително
извършените СМР, се извършва след пълна проверка на място и по документи.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на
част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения по договора.
(5) В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните
права по избор:
1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да отстрани
недостатъците си.
2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното.
(6) Окончателното приемане на изпълнените СМР, предмет на договора и въвеждане в
експлоатация се извършва в съответствие с определения ред в Закона за устройство на
територията, а именно със съставянето на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
Чл. 19. Дейностите по упражняване на авторски надзор се считат за приети след
приемане и въвеждане на обекта в експлоатация и подписване на протокол между
изпълнител, консултанта по строителния надзор, инвеститорски контрол и проектанта за
окончателно извършена работа по авторски надзор.
Х. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И
ГРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Гаранция за авансово плащане
(1)
Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е в размер на
35% от общата стойност на договора с ДДС, а именно:…………………………лв.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изплаща авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
преди последният да представи банкова гаранция за обезпечаване на целия размер на
авансовото плащане.
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(3)
Гаранцията за аванса се освобождава до три дни след връщане или усвояване
на аванса.
Чл. 21. Гаранция за добро изпълнение
(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение
на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на
техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в
размер на 5% от общата стойност по чл. 7, ал. 1, без ДДС, равняващи се на .................. лв
(...........................).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на
неустойки.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, равна на размера на начислените
неустойки в настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.
(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за
изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да търси допълнително обещетение, когато размерът
на гаранцията не покрива нанесените щети от неизпълнението.
(5) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение
на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 работни дни да възстанови пълния
размер на гаранцията.
(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в горепосочените
случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати с едностранно волеизявление и без
предизвестие този договор и да задържи останалия размер на предоставената гаранция за
изпълнение.
ХІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качественото изпълнение на строителните,
инсталационните и монтажни работи в рамките на възможните пропуски по БДС, при
спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за строителство.
(2) Гаранционните срокове за извършените видове СМР от настоящия договор са
съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти и минималните гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня,
следващ окончателното приемане на обекта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти
в гаранционните срокове след получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
като започне работа не по-късно от 5 (пет) календарни дни след получаване на известието.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да откаже отстраняването на възникнали дефекти в
изпълненото СМР, като се позовава на некачествени материали или изтекъл срок на
годност на вложените материали.
(5) Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол
съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
ХІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 23. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да
наема е подизпълнителите, посочени в офертата за участие в обществената поръчка.
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(2)
При сключване на договор за подизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регламентираните по-горе документи
(3) Сключването на договор с подизпълнител не изменя задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя като за свои
действия.
(5) При сключването на договорите с подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да създаде условия и гаранции, че:
1. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
2. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора;
3. При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ
Чл.24. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при незапочване на строителството в едномесечен срок от датата на предаване на
обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната
площадка;
4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с
20-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. когато след започване на работа, и на всеки последващ етап от изпълнението на
обекта, се установи, че:
- има несъответствие с предложената работна прогарама;
- се установи отклонение от приложения линеен график;
- се установят други отклонения от предвидените в договора ангажименти;
6. в случай че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се
вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с
двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора;
7. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен
контролен орган груби нарушения на нормативната уредба;
8. в други случаи предвидени в закон;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето
осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на
обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по
банковата гаранция за авансово плащане.
(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или
дължимите до този момент неустойки.
(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата
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по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на
неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.
Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава
от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.
(5) 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 своите
задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗЪЛНИТЕЛЯ за
претърпените вреди.
Чл. 25. (1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото
българско гражданско и търговско законодателство.
(2) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 20% (двадесет
процента) от стойността на договора.
(3) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10% (десет
процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение
на поети с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено
извършените работи.
(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5% (нула цяло и
пет десети процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо
10% (десет процента) от цената на договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на
настоящия договор.
XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 26. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е
всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния
контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението
му невъзможно.
(2) Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители,
както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 27. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Сроковете за изпълнение на
задълженията се продължават съобразно с периода, през който изпълнението е било
спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните,
които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.
(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък
срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи
доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на
неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично
предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира
изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
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(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи
дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,
претърпени като последица от форсмажорно събитие.
(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие,
страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да
изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното
събитие.
(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор
веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.
Чл. 28. Изпълнението се спира при спиране на плащанията, за които няма установена
вина на някоя от страните по настоящия договор, за което се съставя Протокол №10. При
отпадане на обстоятелството изпълнението на договора продължава след съставяне и
подписване на Протокол №11.
XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 29. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други
права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени
поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 30. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за
изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички
зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи
отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не
носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се
обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по
отстраняването на препятствията се поемат поравно.
Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 32. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие на
обстоятелства по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 33. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
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Чл. 35. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 36. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
 Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка –
Приложение №1;
 Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове дейности,
които ще се изпълняват – Приложение № 2;
 Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3;
 Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани
ключови експерти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №4.

Договорът се изготви в четири еднообразни екземпляра, един ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила с подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА РАДОМИР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР
/…………… /

………………………………
/………………/

ГЛАЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/............................../
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