Проект!
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ ………………………………….

Днес, ………, в гр. Костинброд, между:

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД с ЕИК (по БУЛСТАТ) 000776363, със седалище и
адрес на управление: п.к. 2230, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, представлявана от
Трайко Андреев Младенов – кмет на общината и Анита Асенова Кръстанова – директор
на дирекция „ФСД” и гл. счетоводител, наричана за краткост в договора
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и
и
2. ............................................................................................................. със седалище и адрес
на управление:.................................................................................................................., ЕИК
................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция
по вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в
договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 183, във връзка с чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“)
и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на
изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], се сключи този
договор („Договора/Договорът“) за следното:

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейности по
строителство, възложено с обществена поръчка с предмет: СМР за реализиране на
Етап 1 - ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в
кв.99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на
гр.Костинброд” от обект: „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на улици
с о.т.926а - о.т.927; о.т.926-о.т.419 в гр.Костинброд”, ,,Благоустрояване,
паркоустрояване на околно пространство на градска баня УПИ IV, X, XIII в
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квартал 108 гр.Костинброд” и ,,Благоустрояване и паркоустрояване на централен
площад и паркинги в УПИ XXX, кв.99а, околното пространство на Православен
храм ,,Св.Мина” в УПИ XIII в кв.96 и прилежащите улици гр.Костинброд”,
съгласно техническата спецификация към процедурата за обществена поръчка,
конкретните технически предложения и финансови параметри, съдържащи се в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от този договор.
(2) В предмета на договора се включват следните дейности, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни за конкретния обект: Изпълнение на
строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в
съответствие със:
1.
Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка;
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо всички видове
2.
дейности, които ще се изпълнява;
3.
Инвестиционния проект, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Цената на договора е общата стойност за изпълнение на всички
дейности по предмета на договора е ... (...) лева без ДДС, респективно ... (...) лева с ДДС,
определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която се включват и
........% непредвидени разходи.
(2) Цената по ал.1 е формирана от следните компоненти:
1.1. Цената за изпълнение на СМР - ......................... (словом: ………..) лв. без ДДС
или ........................... (словом: …….) лв. с ДДС.
1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на: ........................... (до 5 % (пет
процента) от цената по т. 1.1.
*Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на
договорените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР,
които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект
обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са
обективно необходими за въвеждане на строежа в експлоатация.
(3) При формиране цената на договора и неговото изпълнение се прилага следната
формула за ценообразуване:
- Часова ставка
.........лв./човекочас
-Допълнителни разходи върху труда
.......%
-Допълнителни разходи върху механизацията .......%
-Доставно складови разходи
.......%
-Печалба
.......%
РАЗДЕЛ ІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % (един процент) от общата
стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта. Гаранцията се
представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от следните форми:
- парична сума преведена по сметка на Община Костинброд;
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-

безусловна

и

неотменима

банкова

гаранция

издадена

в

полза

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1. (1) Гаранцията за изпълнение, ако е парична сума, се, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд
IBAN: BG 11 UNCR 9660 33 69 0391 11
BIС: UNCRBGSF.
(2) освобождава по следния начин:
1.1. 100% (сто процента) от сумата се освобождава в срок от 30 дни след
издаване на Разрешение за ползване на строежа.
1.2. 100% (сто процента) в срок от 30 дни след прекратяване на договора на
основание чл. 11, ал. 1, от т. 1.до т.-4. от настоящия договор.
2. В случаите на представяне на банкова гаранция, същата следва да е безусловна,
неотменима, непрехвърляема, в нея да е записан предмета на обществената поръчка
името на договора, и да е със срок на валидност минимум 60 дни, след крайния срок на
договора; банковата гаранция трябва да съдържа текст, че ще бъде безусловно заплатена
при предявен иск от възложителя, при частично и/или изцяло и/или системно (три или
повече пъти) неизпълнение на договорните задължения. Банковата гаранция трябва да
покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията, обезпечаваща изпълнението
на договора. В случай на учредяване на банкова гаранция, тя трябва да съдържа условие,
че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения
3. При представяне на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователната сума трябва да съответства
на 1% от стойността на договора, определена въз основа на ценовата му оферта.
Застраховката следва да е със срок на валидност, равен на срока на действие на договора
плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се
лице по тази застраховка. Застрахователната полица трябва да съдържа текст, че
застрахователното обезщетение ще бъде заплатено на Възложителя при представяне на
доказателства за възникване на застрахователното събитие, а именно системно (три или
повече пъти) и/или частично и/или изцяло неизпълнение на договорните задължения.
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя и не може да бъде
използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на
Изпълнителя. Застраховката се сключва от изпълнителя в полза на възложителя за
обезпечаване изпълнението на конкретния договор, като застрахователната сума по
размер е равна на размера на дължимата гаранция, обезпечаваща изпълнението на
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договора; застрахователната премия трябва да е платима еднократно.
(2) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в
резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и
поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението
възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на
уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното
изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на
гаранцията за изпълнение.
(5) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на
договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.
РАЗДЕЛ ІV НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор от бюджетните
средства на Община Костинброд и целева капиталова субсидия, предвидени в бюджета
на общината за 2018 и 2019 година, както следва:
1)
Авансово плащане в размер на 28 % (двадесет и осем процента) от общата
стойност на договора. Авансово плащане се извършва в 20-дневен срок след писменото
уведомление от страна на Възложителя за началото на изпълнение на дейностите
предмет на договора, като за получаване на авансовото плащане, Изпълнителя е длъжен
да издаде фактура на стойност на заявения размер на аванса. Авансовото плащане се
приспада изцяло от дължимите междинни и окончателно плащания/е, в съответното
процентно изражение, равно на % на предоставененото авансово плащане ( на 28% от
стойността на съответното плащане).
2)
Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните
плащания е до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора.
1. Междинни плащания се извършват за действително извършени работи СМР,
съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, при комулативно изпълнение на
следните условия:
1.1. наличие на изискуемите актове/протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003
год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
1.2. издаден разходооправдателен документ, доказващ количественото и
качествено изпълнение на дадения вид дейност и
1.3. наличие на целева капиталова субсидия за обекта.
2. Срок за плащане: 30 календарни дни, след изпълнение на последно настъпилото
по време условие за плащане по т.1, ал.1, 2) от договора.
3. Непредвидените разходи за СМР ще бъдат разплащани, при доказана
необходимост от извършването им и на стойност, формирана по предложените
единични цени, а в случай на Допълнително възникнали видове работи ще се разплащат
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на предварително утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
разходни норми, съставени на базата на ценообразуващи елементи, съгласно ценовата
оферта на Изпълнителя.
3.1. Непредвидените разходи се начисляват единствено върху стойностите на
разходите за строителство, свързано с обекта на настоящия договор. Доказването им
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става с подписване на протокол между Възложителя, Изпълнителя и извършващите
строителен надзор.
3) Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и
подлежащи на разплащане разходи по дейностите на поръчката, съобразно стойността
на договора, се приспаднат извършените авансови и междинни плащания към
Изпълнителя.
1. Окончателно плащане се осъществява за реално изпълнени дейности, при
комулативно изпълнение на следните условия:
1.1. наличие на изискуемите актове/протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003
год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след датата на
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част,
етап от него) - Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството.
1.2. издаден разходооправдателен документ, доказващ количественото и
качествено изпълнение на дадения вид дейност и
1.3. наличие на целева капиталова субсидия за обекта.
2. Срок за плащане: 30 календарни дни, след изпълнение на последно настъпилото
по време условие за плащане по т.1, ал.1, 3) от договора.
Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по следната банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкови реквизити:
Банка .................................
ВIС: .........................
IBAN ..................................
При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на обстоятелството.
(3)
При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с
еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него номера и датата на настоящия
договор, вида на плащането и годината, за която е предвидено същото.
(4)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при
условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП и съобразно начина на плащане, разписан в този
раздел.
За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се
(5)
прилага реда по чл.66 от ЗОП.
(2)

РАЗДЕЛ V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор основни дейности
е съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно
изискванията на документацията, техническата спецификация и количествената
сметка:……….(словом) месеца, който започва да тече от подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и
приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3
от 31 юли 2003 година.
(2)
За начало на изпълнение на настоящия договор се счита датата на получаване от
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва с
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за
двата подобекта - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 година.
(3)
Срокът по ал. 1 спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е
съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството
(Приложение № 10) по Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа
при продължаване на строителството (Приложение № 11) , продължава да тече срокът
по договора.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да
спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя,
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, определен в раздел V на този договор.
При
изпълнение
на
възложените
строително-монтажни
работи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на всички приложими
технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа
безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите
мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия
договор дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също така се задължава да не допуска замърсяване
на прилежащите площи и околна среда, както и да осигури опазване на съседните имоти
в района на извършваните работи.
(2)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране
изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на
обекта.
(3)

За срока на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна
застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и
строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.
(4)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и
проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите,
доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или
информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата
инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на
площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на
разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване
трябва да се извършват в технологично най - краткия срок.
(5)

(6)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в
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сроителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е
необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне
и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения
за населението. Във всички случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отправя исканията си за
съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива
съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите
разрешителни, когато е приложимо.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
изпълнява
задълженията
си
самостоятелно
или
сподизпълнител. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва
разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването
на подизпълнители.
(7)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за съответствие и
декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.
(8)

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
Да получи уговореното възнаграждение и освобождаване на гаранцията за
изпълнение в срокове и размери, посочени в настоящия договор;
1.

Да получи информация и документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за
изпълнение на задълженията си;
3.
Да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на
необходимост от това за целите на изпълнението на поръчката;
Да изисква спазване на конфиденциалност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.
по отношение на свързани с негова търговска тайна предложения и дейности, които
прилага за качественото изпълнение на настоящия договор.
2.

РАЗДЕЛ VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете
определени в този договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.
(2)

В тридневен срок от сключване на договора с избрания консултант, който ще
извършва оценка на съответствието и ще упражнява строителен надзор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за представителите на
Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи
съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(3)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
строителната площадка с Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури
свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.
(4)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходимата
изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия
договор работи.
(5)

(6)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на
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договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за
осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на
изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и
подписването на документи - актове и протоколи, издавани по време на строителството,
доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за
съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.
(7)

РАЗДЕЛ VІІ ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.
Чл.9. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като
предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен
проект и изпълнените строително-монтажни работи, както и такива подлежащи на
закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и
предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от
представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата
нормативна уредба, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид
дейност.
Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните
документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани
със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на
настоящия договор.
(3)
Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа,
от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от констатациите при
задължителни проверки, огледи и измервания на място.
(4)
За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или
заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до
другите страни, като срокът следва да е 7 (седем) календарни дни.
(2)

Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в
поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се
отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа,
издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице. Липсата
на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или
протокола за недействителен.
(5)

При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват
нормалният ход на изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да
приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи, в които се договарят
сроковете, в които същите следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова
сметка.
(6)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни
и инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и
недостатъци по време на гаранционния срок.
(7)
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Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни
работи съгласно минималните изисквания на 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.
(8)

Гаранционният срок за обекта започва да тече от датата на въвеждането му в
експлоатация.
(10)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена
работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото
законодателство или констатирано договорно нарушение.
(9)

Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от
представители на страните по договора и Строителния надзор, в който се посочват и
сроковете за отстраняването им.
(11)

Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от
оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за
устройство на територията се вписват в заповедната книга на Строежа, която се
съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ.
заповедите задължително ги подписват и датират.
(12)

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(13)

Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното
издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.
(14)

В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или
заповедта си, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред
органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка
органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по
договора.
(15)

РАЗДЕЛ VІІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.10. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от
стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не
повече от 10 % от тази стойност.
При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 3 % от стойността на некачествено
извършените СМР.
(2)

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави повече от 5 /пет/ календарни дни
плащане, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от стойността
на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от тази стойност.
(3)

При неизпълнение на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 8, ал. 2,
изразяващо се в липса на одобрени финансови средства в бюджета за 2019 г. на
общината, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 %
(4)
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от стойността на неосигурените финансови средста, отложени за плащане в съответната
бюджетна година.
Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да
(5)
търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са
пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат
предвидени при пораждане на задължението. Но ако неизправната страна е била
недобросъвестна*, тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.
Чл.11. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения по договора;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП, без Възложителят да дължи обезщетение.
5. с едностранно едномесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е
(2)
неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от
ЗЗД когато:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 15
(петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо за
съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа в съответствие с чл. 5,
ал. 1, т. 1 или т. 2, освен ако е налице двустранно подписан протокол за констатиране на
обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;
1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
2.

Към момента на разваляне на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
преустанови по- нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с
обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички
строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и
съпътстващата строителна документация.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може
да развали договора по общия ред когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
(3)

Системно не изпълнява задълженията си по договора;
Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо
действие/съдействие при подписване на актовете или протоколите по отчитането и
приемането на строителството.
*По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или груба
небрежност.
1.
2.

РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Страните по договора не могат да го изменят.
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(2) Изменение на договора се допуска по изключение:
1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се
налага промяна в сроковете на договора.
1. в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки;

РАЗДЕЛ ХI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 13. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои
понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
Чл. 14. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители е длъжен са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 15. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в
поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна,
станала известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална
информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до:
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права
от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект,
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията
Конфиденциална информация, когато:

за неразкриване

на

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната
Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и
организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или
юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения,
да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
Чл. 17. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за
авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и
материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или
във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и
гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други
резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
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използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи
пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на
авторски права на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 18. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.
Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 19. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 20. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение,
причинено от непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава
към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(4) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да
намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата
страна в срок до 3(три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в
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какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението
на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 21. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 22. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо,
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено,
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация
и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до пет (пет) дни от вписването в съответния регистър.
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Чл. 23. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи.
Приложимо право
Чл. 24. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 25. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 26. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в
........ еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.
Приложения:
Чл. 27. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

......................................

Кмет на община Костинброд

.....................................

АНИТА КРЪСТАНОВА
Директор на дирекция „ФСД” и гл. счетоводител
Съгласувано:
ИНЖ.ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Заместник кмет “Устройство на територията, общинска собственост, екология
и строителство” (УТ, ОС, Е и С)
СНЕЖА ТРЕНДАФИЛОВА
Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и
проекти” и главен юрисконсулт
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