ПРОЕКТ!
Д О Г О В ОР
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Изработване на горскостопански план на горските територии и на
гори върху земеделски територии, собственост на община Своге, на
територията на ТП ДГС Своге, Софийска област”
Днес, …………... 2015 год., в гр. Своге, между:
ОБЩИНА СВОГЕ, със седалище и адрес на управление: гр. Своге,
ул. „Александър Стамболийски“ №3, ЕИК 000776502, представлявана от
инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге, и Станислава
Кънчева Боянова – Директор на дирекция “Финансово-стопански
дейности“, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и ……………..…………….…………., ЕИК …….…….., със седалище
и адрес на управление: ………………….……….……….., представляван/о
от ……………………………………., наричано по-нататък в договора
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, в съответствие с резултатите от проведената
обществена поръчка с публична покана, на основание утвърден Протокол
от …………….. и чл.101е от ЗОП, се сключи настоящият договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
изготви горскостопански план на горските територии и на гори върху
земеделски територии, собственост на община Своге, на територията
на ТП ДГС Своге, Софийска област.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да извърши работата, предмет на
този договор, съгласно всички изисквания, регламентирани от Наредба №
6 от 05.02.2004 год. за устройството на горите и земите от горския фонд и
на ловностопанските райони в Република България и в съответствие с
утвърдено от Директора на РДГ-София Задание за изработване на
горскостопански план на горските територии и на гори върху земеделски
територии, собственост на община Своге, на територията на ТП ДГС
Своге, Софийска област и да го предостави както на хартиен така и на
магнитен носител.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Срокът на договора е ……………………..календарни дни,
който започва да тече от датата на сключването му. Крайният срок за
изпълнение на поръчката, предмет на настоящия договор е 31.12.2015 год.
IІI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За извършване на възложената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на .........................лв. без ДДС.
Чл.5. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 (тридесет)
дневен срок след съгласуване и приемане от експертен съвет на РДГСофия на задачата предмет на настоящия договор и приемането от
оторизирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, след подписване на приемопредавателен протокол в три екземпляра между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.6. При констатиране на пропуски при изпълнение на заданието, от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия е длъжен да ги отстрани в срок от 10
дни, за своя сметка.
Чл.7. Цената по чл. 4 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за изпълнение на поръчката.
Чл.7.1. След приемане на извършената работа, от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия заплаща уговорената в чл. 4 сума по следната
сметка
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
..............................................................................., след представяне на
оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ГАРАНЦИЯ
Чл.8. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранция – парична сума
или банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на
…………. /1% от стойността на договора без ДДС/. При представяне
от страна на Изпълнителят на банкова гаранция, тя трябва да бъде в
оригинал и срокът на валидност най-малко 30 дни след крайния срок
на договора. Паричната сума се внася по сметка на община Своге при
“Общинска
банка”
АД,
Ф.Ц.,
офис
Своге,
IBAN
–
BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF. Гаранцията за
изпълнение се освобождава в 14 дневен срок след представяне от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в дирекция „Финансовостопански дейности” протокол подписан от двете страни за добро
изпълнение на договора.
Чл.9. Гаранцията за изпълнение се задържа в случай на неизпълнение
на клаузи от договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има следните права:
Чл.10.1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до цялата
документация, необходима за изработването на Горскостопанския план.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има следните задължения:
Чл.11.1. Да изплати договореното възнаграждение в размер и
срокове, регламентирани с настоящия договор.

Чл.11.2. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия
договор по всяко време, без да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва
коректно и своевременно своите задължения и без да нарушава
оперативната му самостоятелност.
Чл.11.3. Да иска изпълнението на услугата по договора в срок и по
реда и при условията, договорени между страните.
Чл.11.4. Да откаже приемането на услугата при непълно или неточно
изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора, а при
констатирани пропуски в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да
поиска поправянето им при условията на чл. 6.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има следните права:
Чл.12.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на
задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените
срокове и при определените в договора условия.
Чл.12.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално
осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на
настоящия договор.
Чл.12.3. Да извърши услугите, предмет на договора с дължимата
грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата
професионална практика.
Чл.12.4. Да изпълнява задълженията си по предмета на настоящия
договор, съгласно предвидените в него срок и условия за изпълнение.
VІI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13. При забавяне на изпълнението на задълженията по настоящия
договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 5% от
договорената цена, както и разликата до претърпените вреди и пропуснати
ползи, ако те са по-големи от размера на неустойката.
Чл.14. В случаите на виновно неизпълнение /лошо – непълно,
неточно или забавено изпълнение/ на всяко едно от договорните
задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,5 % от уговореното в договора възнаграждение, за всеки ден
закъснение, но не повече от 5 % от цената по чл. 4 от Договора.
Чл.15. В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени
договорните срокове за плащане, същият дължи неустойка в размер на
законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата, но не
повече от 5 % от просрочената сума.
Чл.16. В случай на пълно неизпълнение на договорените задължения
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от
стойността на договора.

Чл.17. Ако извършването на работата по чл. 1 независимо от стадия
на достигнатото изпълнение, се окаже невъзможно поради непреодолими
причини, за които и двете страни по договора не са отговорни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението в
размер пропорционално на изработената част /установено с двустранно
подписан протокол/.
Чл.18. Ако настъпят промени в условията, при които договорът е
подписан (нормативна база, законова уредба), всяка от страните е длъжна
да уведоми писмено ответната страна и да поиска промяна в съответните
клаузи.
Чл.19. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на
непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на
непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала
другата страна за възникването й.
Чл.20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да
предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна
незабавно при настъпване на непредвидени обстоятелства.
Чл.21. Докато траят непредвидени обстоятелства изпълнението на
задълженията по договора се спира.
Чл.22. Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази
страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са
довели до невъзможност за изпълнението на договора.
VIІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Страните по настоящия договор ще решават възникналите
спорове в дух на добра воля, конструктивно сътрудничество по взаимно
споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред, пред
компетентния съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.24. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото
подписване от двете страни.
Чл.25. Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се
правят само с допълнително споразумение, подписано от двете страни.
Неразделна част от договора е:
1.Ценово предложение;
2.Техническо предложение.
Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра, по
един за всяка от страните.
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