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Проект!

ДОГОВОР
№ ........................../....................... 2015 г.
Днес, ..................................... г. в гр. Своге, ул.”Ал.Стамболийски” №7
между:
ОБЩИНА СВОГЕ, с адрес: гр.Своге, ул.”Ал.Стамболийски”№ 7 с Булстат: 000776502,
представлявана от .......................................................................................................................,
наричана за краткост, ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и

“...............................”, със седалище и адрес на управление: гр. ..............,ул.”........................”,
и с ЕИК ............................., представлявано от .........................–, ............................наричано
по-долу за краткост "Изпълнител”,
на основание чл.101е от ЗОП
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да извърши ремонтни
дейности по приложена количествено-стойностна сметка на обект:
„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или
в домашна среда“,
финансирани по договор BG05M9OP001-2.002-0074-С001 на община Своге с
Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ за изпълнение на проект „Нова възможност за социална
подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге“, по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим
живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансирана от
Европейския социален фонд.

„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА
СРЕДА“
ІI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 2. При добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора Възложителят се
задължава да заплати на Изпълнителя при условията на настоящия договор обща цена в размер
на................................................................................без ДДС, или ..................................лв. с ДДС.
Чл. 3. Начинът на разплащане на ремонтните дейности е както следва :
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1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 50% от
възнаграждението по чл. 2. Авансът се превежда в срок до 5 (пет) дни след представяне от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура при осигурено финансиране, като се приспада от
последното плащане по договора.
2. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след приемане
на обекта с протокол обр.19, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.
Разплащането става по банков път след представяне на данъчна фактура за извършената работа от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с включено приспадане на авансово изплатената сума.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

……………………………………..
IBAN …………………………….
BIC ………………………………..
Чл. 4. Във фактурите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ записва задължително следната информация: „Разходът
се извършва по Договор № BG05M9OP001-2.002-0074-С001 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по
проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в
неравностойно положение от община Своге ”, в свободното поле след задължителните
реквизити по чл.7 от Закона за счетоводство. Ако системата за издаване на тези документи не
позволява дописване на нови редове на лицевата страна, текстът трябва да се изпише на обратната
страна.
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на договорените ремонтни дейности е 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.
Чл. 6. Времетраенето на основните ремонтни дейности се удължава в случай, че настъпят
обстоятелства, препятстващи извършването им, които не могат да се вменят във вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 31.12.2015 г.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този
договор и предвиденото в количествено-стойностната сметка за ремонтните дейности.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта.
2. Да дава указания по изпълнението на договора, задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен
ако са в нарушение на изискванията на строителните, техническите и технологични правила,
включително относно опазване на околната среда и безопасността на строителните работи и
охрана на труда.
3. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за решаването на възникнали проблеми в хода
на изпълнение на договора.
4. Да заплаща в договорените срокове дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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5. Да приема в срок изпълнените работи и да участва със свои представители при приемане
на изпълнените ремонтни дейности.
6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появили се в гаранционния срок, дефекти.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време и по начин, който не
затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да не приеме даден извършен етап от работата, като даде указания и срокове за
отстраняване на пропуските;
3. да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързана с предмета на на
настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни точно, качествено и в срок възложените му дейности, при спазване на
нормативните изисквания и техническото задание на Възложителя.
2. Да влага при ремонта висококачествени материали, конструкции и строителни изделия,
отговарящи на изискванията на БДС и притежаващи сертификат за качество и произход.
3. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки и
недостатъци, констатирани от приемателната комисия.
4. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Да уведомява незабавно Възложителя за всяко обстоятелство, което предизвиква или
може да предизвика конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и да предприеме всички необходими мерки за избягване на
подобен конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на
функциите по Договора на което и да е лице е опорочено поради причини, свързани със
семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл.
57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO,
Евратом) №1605/2002 на Съвета.
6. Да съхранява цялата документация, свързана с изпълнение на договора по проекта или
под формата на оригинали, или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на
данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като
счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на
документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
7. Изпълнителят се задължава да допуска Управляващия орган по съответната процедура
на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват,
посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на
дейностите по проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната
документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

3

Проект BG05M9OP001-2.002-0074-С001
„Нова възможност за
социална подкрепа и независим живот
на хората в неравностойно положение от община Своге“

8. При реализиране на своите правомощия по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
спазва изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом)
№1605/2002 на Съвета. и приложимото национално законодателство.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска
изменение или допълнение към същия.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сe съгласява Управляващият орган по конкретната процедура,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес,
предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и нейния размер, съгласно
предвиденото в Договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 2 възнаграждение в
договорените срокове и размер.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Основните ремонтни дейности се считат окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след
приемането им с подписване на протокол обр.19 от страна на Възложителя. Възложителят
стриктно следи за качеството и съответствието на извършените и заложените в договора дейности,
в изпълнение и на отговорността му като бенефициент по договор за БФП пред Управляващия
орган за изпълнението на Договора.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако
открие съществени недостатъци.
Чл. 14. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи
неустойка за забавата в размер на 0,5%, но не повече от 10% от стойността на договора, поради
отстраняването на недостатъците.
Чл. 15. Гаранционният срок на договорените ремонти дейности се определя съгласно
Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Рискът от повреждане на извършеното
строителство, конструкции, материали, строителна техника и други се носи от Изпълнителя.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти, установени
в гаранционните срокове по предходния член.
2. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни от уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,
съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в
минималния технологично необходим срок.
Чл. 17. Когато през време на гаранционния срок се появят скрити дефекти, споровете при
непостигане на съгласие се решават по съдебен ред.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА
Чл. 18. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не
разпространяват информации относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и
обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица; да запазят
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поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други
материали.
Чл. 19. Всички резултати и произтичащи от тях права, включително авторски или други права
върху интелектуална собственост, възникнали в резултат на изпълнението на договора, са
собственост на Възложителя, който има право да ги използва, възпроизвежда, пресъздава, променя
и др., както намери за добре на територията на Република България и извън нея, без ограничения
по отношение на срока на ползване и без за това да дължи възнаграждение на Изпълнителя или да
е необходимо неговото предварително съгласие или одобрение.
VІІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия
договор при възникването на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение
и други събития, когато тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на
техните задължения по договор. В тези случаи, срокът за изпълнение на договора се увеличава
пропорционално на времето, в което са се проявявали форсмажорните обстоятелства, но не повече
от срока, който да позволява изпълнението на дейностите по проекта.
Чл. 21. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор,
поради непреодолима сила е длъжна незабавно:
1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението
на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо
времетраене;
2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум
понесените вреди и загуби.
Чл. 22. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, чиято небрежност или умишлени
действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
Чл. 23. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Чл. 24. Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:
1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала
добросъвестно задълженията си по този договор;
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички
разумни грижи.
ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 25. При забава за предаване на завършените основни ремонти по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от цената, определена в чл. 2 с
ДДС, но не повече от 30 % (тридесет процента). Неустойката се удържа от последното плащане.
Чл. 26. При виновно неизпълнение на договорни задължения, извън случаите по ал.1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от
цената, определена в чл. 2 с ДДС. Неустойката се удържа от последното плащане.
Чл. 27. При виновно некачествено извършване на основните ремонти, освен задължението за
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи и неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено
извършените ремонтни дейности.
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Чл. 28. Ако недостатъците, констатирани при приемането на ремонтните дейности или в
гаранционните срокове по чл. 15 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в
един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и
неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнението му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обстоятелства, които не могат да се вменят във вина на страните,
обуславящи трайна обективна невъзможност за изпълнение;
Чл. 30. В случаите по чл.29, т.т. 2 и 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършените ремонтни дейности до момента на прекратяване на договора.
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, без предизвестие, с писмено
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма да извърши възложените дейности по уговорения начин или с нужното качество. В този
случай на заплащане подлежат само тези дейности, които са извършени качествено и могат да
бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с писмено уведомяване на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни договорните си задължения. В тези случаи
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените дейности по
основните ремонти до момента на прекратяване на договора, както и обезщетение за претърпените
вреди.
Чл. 33. Възложителят може да прекрати договора едностранно, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати
трайно за повече от 10 (десет) дни изпълнението на основните ремонти на обекта, освен в
случаите на чл. 6.
Чл. 34. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по
договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.
Чл. 35. Всички възникнали спорни въпроси, възникнали след сключването на договора ще
решават се решават от двете страни в дух на добра воля с подписване на двустранни
споразумения.
Чл. 36. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 37. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора може да бъдат в
писмена форма на следните адреси:
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Своге, ул. „Ал.Стамболийски”№ 7
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................................................................., или на
електронната поща на съответните служители, посочени в чл.41 на настоящия договор.
Чл. 38. При промяна на данните за връзка, страната е длъжна да уведоми другата в 3- дневен срок
от настъпване на промяната.
Чл. 39. Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя ведно с всички приложения
към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка.
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Чл. 40. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като
взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените
документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя приоритет, както
следва:
- Договор;
- Оферта (техническа и ценова);
- Техническа спецификация;
Чл. 41. Във връзка с изпълнението на този договор Възложителят и Изпълнителят определят за
упълномощени свои представители следните свои служители:
От страна на Възложителя:
Име: Ренета Кръстанова
Телефон: 0882999446
E-mail: r.krastanova@svoge.bg
От страна на Изпълнителя:
Име: .......................................................
Телефон: ................................................
E-mail: ....................................................
Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за
Възложителя и един за Изпълнителя и влиза в сила от датата на подписването.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.......................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...............

ЗА ОБЩИНА СВОГЕ
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Община Своге носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Министерство на труда и социална
та политика.
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