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ДОГОВОР
№………………../…………………….
Днес, …….. 2020 год., в гр. Кнежа, между:
Община Кнежа, със седалище и адрес на управление област Плевен, гр.Кнежа,
5835, ул.”Марин Боев” №69, БУЛСТАТ 000193243, представлявана от Илийчо
Пламенов Лачовски- кмет на община Кнежа, и Петя Веселинова Петрова- Трънска –
главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
………………………………………., със седалище и адрес на управление
…………………………. ЕИК/ БУЛСТАТ ……………….., представляван от
…………………………………, наричано по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и решение № …..
на кмета на община Кнежа се подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши
строително-монтажни работи с предмет "Асфалтиране на улици от капиталовата
програма на Община Кнежа за 2020 година", съгласно техническата спецификация
на обществената поръчка, техническото и ценовото предложение (приложение 1,
приложение 2 и приложение 3) - неразделна част от настоящия договор.
Чл.2 Предметът на договора включва изпълнение на строително- монтажни
работи по
- ул. "Алеко Константинов"/в отсечката от ул. "Георги Бенковски" до ул.
"Искър"/, с.Бреница;
-ул. "Александър Стамболийски"/в отсечката от ул. "Христо Ботев" до ул.
"Тотлебен"/, с. Еница;
- ул. "Лазар Митов"/в отсечката от ул. "Георги Димитров" до църквата/,
с.Лазарово;
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1).Общата стойност за изпълнение на поръчката е в размер на
..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв.
(словом: …………….........……………) с ДДС.
(2) Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:
1. Средна часова ставка
……….. лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд
.……… .%
3. Допълнителни разходи върху механизация
……….. %
4. Доставно - складови разходи
………. %
5. Печалба
………. %
(3) Цената се определя по единични цени и количества на видовете работи,
съгласно приложенoтo от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово предложение, което е неразделна
част от този договор.
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(4) За реално изпълненото количество на видове работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя Акт обр. 19, Приемо-предавателен протокол и фактура.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева в срок
до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата и подписан Акт
обр. 19, като превежда дължимата сума по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка …………..
BIC: ……………
IBAN: .................
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по ал. 5 в срок от 3 (три) дни считано от момента на
промяната. В противен случай се счита, че плащанията са надлежно извършени.
(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/-и за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/-лите
за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 12.
ІII. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е до ……….. календарни
месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка.
(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за
обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно
чл. 10, ал. 2.
Чл.5. Срокът на договора спира де тече при спиране на строителството по
нареждане на общински или държавен орган, включително, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма
вина за спирането. За спирането на строителството се съставя Акт за установяване
състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 съгласно
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). След
отстраняване на причините, довели до спирането се съставя Акт за установяване
състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на
строителството (приложение № 11 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да поставя допълнителни изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно
настъпили промени в обстоятелстват, касаещи изпълнение на поръчката, като за
настъпилите промени ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор,
без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оперативната му
самостоятелност;
в) да изисква и получава разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно процеса на
изпълнение, и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време
на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид;
г) да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на
обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му и които са от
значение за изпълнението на договора;
д) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни
дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;
е) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и
скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в
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сроковете, определени в този договор.
ж) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да
било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било
имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на
строителството.
з) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
и) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение
на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на
оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги
поправи, без да дължи на същия заплащане за това.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по
реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор, ако то отговаря на
изискванията за допустими разходи съгласно условията на договора за безвъзмездна
фнансова помощ;
в) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно
този договор и изискванията на нормативните актове;
г) да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на неговите
задължения;
д) при поискване да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни налични
изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса
на изпълнение на договора;
е) да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако отговаря на изискванията
посочени в техническата спецификация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба
или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през
времетраене на строителството.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а)
при изпълнение на всички строително-монтажни работи да спазва
действащите нормативни изисквания, както и да съгласува действията си с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни
работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и на техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към
вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.
за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република
България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата
Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с изискващите се
документи за качество и технически характеристики и да бъдат съгласувани с
авторския надзор, строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
в) да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на
задълженията си;
г) да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати,
необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително3
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монтажни работи, като осигурява свои представители за подписване на констативни
протоколи между всички участници в строителния процес.
д) да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционния срок дефекти и
скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи;
е) да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички некачествено изпълнени строително - монтажни
работи, установени в хода на изпълнението;
ж) по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и
контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице, без да се пречи на изпълнението на текущите работи;
з) да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия
професионализъм, в обем и съдържание, съобразно изискванията на одобрената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа спецификация и действащото законодателство в
Република България;
и) да осигури за своя сметка извършването на всички дейности, включени в
предмета на обществената поръчка;
й) да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи,
които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат
установени по-късно;
к) да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на р. XI от
настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър
стопанин за запазването му;
л) да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на
строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да
осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;
м) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки
околната среда (на и извън строителната площадка и на временната
база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие
имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни
работите по предмета на договора;

за опазване на
си строителна
върху хора и
последици от

н) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с
изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети
лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
о) да поеме за своя сметка разходите за консумация на електроенергия, вода и
други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за подготовка на строителна
площадка и премахване на строителните отпадъци след приключване на СМР;
п) да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане,
отчитащи и доказващи количеството и качеството на извършените СМР и вложените
материали /количествени сметки, протоколи за извършени СМР, актове по Наредба 3
от 2003г., сертификати за материали и др./. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска
допълнителни документи по негова преценка за нуждите на доказване на количеството
и качеството на изпълнените СМР и вложените материали.
р) от датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на
обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване,
погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и
материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
с) да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на
4
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имущество или интериор при изпълнение на поръчката;
т) след приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап,
определен в техническото му предложение, част от офертата му, да предаде
строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от
строителни материали и отпадъци;
у) да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на
градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях,
озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
поръчката;
б) да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно
условията на настоящия договор.
в) при частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното
изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да получи възнаграждение в размер,
съответстващ само на изпълнената част от работата.
(3) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи се
извършват необходимите функционални тестове, проверки, контролни измервания,
единични и комплексни изпитвания и други подобни, като за резултатите от
тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят
документи, съгласно изискванията на приложими за конкретния случай
нормативни актове и стандарти.
(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от
акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид
дейност.
(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на
протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано
деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за
извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително
направени във връзка с изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
възникнали проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за
тяхното разрешаване;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурите, издадени от него,
наименованието номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е
извършено плащане.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9 (1) При подписване на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер
на 1% (един процента) от стойността на договора без включен ДДС;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение между
една от трите форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
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3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя.
(3) Гаранцията по ал.2, т. 1 или т.2 може да се предостави от името на
изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни
преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или
застраховката същата да се продължи съобразно удължаване на времетраенето на
договора при условията на настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок
от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до посочения в ал.1 размер.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на
поръчката:
а) при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) при прекратяване (в случай на обединение, което не е юридическо лице) или
ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същия е юридическо лице).
в) при прекратяване на вписването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централния
професионален регистър на строителя;
(6) Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава в срок от 30 дни след
подписване без забележки на Приемо-предавателен протокол за приемане на обектите.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо
от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която
покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
(10) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от
гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и
обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.
(12) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да търси обезщетение по общия ред.
(13) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване
пред компетентен съд.
VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени
в Техническото предложение, които не могат да бъдат по-кратки от минималните
гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 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.
(2) За основните групи изпълнени строително- монтажни работи гаранционните
срокове, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя са, както следва:
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строителни и монтажни работи и съоръжения, изпълнени по уличните
платна-……………………………години;
(3) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на
приемане на обектите с подписване на Приемо-предавателен протокол.
(4) За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след
уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на
извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят
срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да
отстрани тези дефекти. Гаранционният срок спира да тече, за времето, когато се
извършват работите по отстраняване на дефектите.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11.(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с извършването и предаването на възложената работа;
2. с изтичане на срока му;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага
след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно, без предизвестие, при виновно неизпълнение на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.
7. в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по
несъстоятелност.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на
форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно
подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към
датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на
Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.
(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно
завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен
протокол.
(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на
започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и
материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;
3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата
на прекратяването;
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.12. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на
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форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития,
представляващи непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, и ако тези
обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.
(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по
този договор поради непреодолима сила е длъжна:
а) да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването
на непреодолимата сила, 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. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди;
б) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до
минимум понесените вреди и загуби;
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнението на договора.
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като непреодолима сила,
ако:
а) ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;
б) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането
на всички разумни грижи.
IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като
конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на
договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на
когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв
служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на
договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
Х. НЕУСТОЙКИ
Чл.14.(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и
строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията
за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по член 12,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от
стойността на неизпълнените или незавършени дейности.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази междинен срок за изпълнение на
строителните етапи съгласно Линейния план – график, в т.ч. технологичната
последователност за изпълнение на отделните видове СМР, той дължи неустойка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на
съответния етап за всеки календарен ден от забавата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
удържи стойността на дължимата по тази точка неустойка от дължими на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущи плащания. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да завърши
обекта в договорения краен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възстанови
задържаната по тази точка неустойка с окончателното плащане.
(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния
срок, съгласно чл. 10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените
разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и
неустойка в размер на 10% от тяхната стойност.
(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово
платени суми по договора, както и неустойка в размер на 20% от общата стойност на
поръчката. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за
доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има
право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването
строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на
неизпълнената работа.
(6) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен
задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл.
265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на
некачествено/неточно извършените СМР.
Чл.15. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
0.1 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто
от тази стойност.
Чл.16. (1)При прекратяване на договора по чл.11, т.3 от договора, страните не си
дължат неустойки.
(2) При прекратяване на договора по чл.11, т.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При прекратяване на договора по чл.11, т.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи
и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл.11, т.5
от договора.
ХI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде
обекта в срока по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
(2) При завършване на работата по съответен етап съгласно графика за
изпълнение на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.
(3) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и
монтажни работи се съставят Акт обр. 19 и Приемо-предавателен протокол, подписан
от представители на двете страни.
(4) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно
завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на
окончателен приемо- предавателен протокол. Неразделна част от приемопредавателния протокол представлява издадена оригинална фактура за съответната
стойност на реално извършените и приети работи.
Чл.18. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му
е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и
заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
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не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.
(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от
следните права по избор:
1.
да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи
работата си за своя сметка;
2.
да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от
поръчката, респективно недостатъците на работата;
3.
да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност
на изработеното.
(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова
съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да развали договора.
(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта с
Приемо-предавателен протокол, подписан без забележки.
Чл.19. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
(2) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с
изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.20. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл.21. Възникналите спорове по този договор, съгласно сключения между
страните договор, се решават пред компетентния съд.
Чл.22. 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 обществената поръчка. Това
правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която
Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно
реда, предвиден в ЗОП.
Чл.23. (1) 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.
(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
За Възложителя: ..................................................................................................
За Изпълнителя: ..................................................................................................
(3) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се
смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния
известен адрес.
Чл.24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.117 ЗОП.
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Проект!
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;
Приложение № 3 – Ценово предложение на изпълнителя;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
...........................
(Илийчо Лачовски)
.................................
(Петя Петрова- Трънска)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
............................
(………………….)
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