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ДОГОВОР

№ ........................ / .................... 2018г.

Д н ес ............................................ г., в гр. Костинброд между,

1. ОЬЩ ИНА КО СТИ НБРО Д с административен адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № I, 
ЕИК /БУЛСТАТ 000776363, представлявана от Кмета Трайко Андреев Младенов и А пита 
Кръстанова - Главен счетоводител и Директор, дирекция ФСД, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ

и

2..............................................  е административен адрес.......................................  , ЕИК /БУЛСТАТ
..................................., представлявано от

 , от друга страна, наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл.194 ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и съгласно Протокол от

.....................от дейността на комисията, назначена със Заповед № .........................................на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ обществена поръчка, проведена по реда на глава 
двадесет и шеста от ЗОП е предмет „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, 
управление и отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в 
гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 
на енергия” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге”“ , за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема, при условията на този договор и 
изискванията на Възложителя да предостави консултантски услуги за подготовка, управление и 
отчитане на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“ 
по процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”,
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съгласни Техимчсскага епоцпфикання i) чехшщггкочо прслложпшг, играч,аглпа чип oi чочн 
договор.

(7) Ден n o n  1: „Коиоулпппгкц услуш ча т у т ш ш к п  па проекч. пеоо.чодпм на о Ь щ ш т  
К оспш брод  ча кандидачечвппе с проектно предложение „ П ораж д ане  на сцена па п е т  ранен 
площад „Иван liaioii" п ф . К о п п п б р о д “ по процедура ча подбор на п р о е к т  по мярка 7,2 
“ Подкрепа ча и н н е е т ц и н  а еьчдаиаиет .  подобряване! о нлн рачпшряпппечо на непчкп видове 
малка по мащаби ипфрапрукчура,  нюиочпгелио н н н е е т ц и и  н енергия т  иъчобноииеми 
ичгочпицп и спестявано на enepi ия" от ( 'ч рачегпяча ча водено оч обпщоеччпе меечпо рачвмчие 
на МИГ „Косчччнброд - Своге", съглаено Техппчеекача спецификация и чсмшческото 
предложение,  нерачделна част от чочн договор,

(3) Дейлосг 2: „Консулччштскн услуги ча управление и огчиччше па ироекг па проектно 
предложение „Ичграждапе па сцена на централен площад „Иван Начов" в гр.КоетииПрод“ но 
процедура ча подбор на проекти но мярка 7.2 “ Подкрепа ча иилеетицип в счддавапечо, 
подобрявапего или рачширявапего па всички видове малка по мащаби мпфраечруктура, 
включително иннеотиции в енергия оч' пъчобполяеми ичточници и смсстянапо па енергия” оч 
(.'чрачегияга ча водено от общиоечиге меечпо рачвмчие па МИГ „Костинброд - Своге”, 
еч.глаоно Техническата спецификация и чехническочо предложение, нерачделна част от гочи 
договор.

11. СРОКОВЕ

Чл. 2. Срокът за изпълнение па дейпосчччче по чл. 1, ал. 2 оч' паечоящия договор е ечлчшепо 
Техническото предложение на Изпълнителя и започва да чече след възлагане на работата е 
възлагателно писмо.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за упражняване на консултантската дейност е в размер н а ......................
( ......................... ) лева без ДДС -  Дейност 1:  ( .............) и Дейност 2:
......................... ( ............ ), съгласио предложението иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възнаграждението по ал.1 включва всички разходи по изпълнението на услугата, предмет на 
договора, в това число: транспортни разходи, организационни разходи, разходи за материали, 
техника, труд и др. присъщи разходи.

Чл. 4.(1) Заплащането на дейностите, предмет на поръчката става по следната схема:

1. Дейност 1: Авансово плащане в размер на 40% от договорената сума по Дейност 1, до 10 дни 
след подписване на договора и представяне на оригинална фактура. Окончателно плащане в 
размер на 60% от договорената сума по Дейност 1, до 20 дни след одобряване на проектното 
предложение от страна на финансиращият орган, извършването от негова страна на авансово 
плащане, представяне на оригинална фактура и след приемане на дейностите с протокол.

2. Дейност 2: Авансово плащане в размер на 50% от договорената сума по Дейност 2, до 20 
дни от стартиране на работата по проекта, представяне на оригинална фактура и получено 
авансово плащане от страна на МИГ „Костинброд - Своге“. Окончателно плащане в размер
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на 50% от допжоранпм сума по Дой поп А до 70 днн преди поданапс на фннплгн оркч по 
проспа, продгоашшо па орш ипалпа (|)акiура н онед приемане па .H.eiinoeiiiи*.

(2) Приемане па домпоетпто продмон на порьчкана чрез ппогпяне на прнемо предана годен 
протокол за н ип.ршепата услуга, който следна да се подпише от предоаншел на I hmaani 1еля н 
от нро/ютавитол на Възложителя.

(3) Изпълнението на възлаганите ycjiyi н и нъчиа) раждоимею за тях оо извършва прп хшкпеаага 
на чл. 114 от 3011.

Чл. 5, (I) Заплащането оо извършва по банков пьт по оможа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, капо  елодва:

Банка..............................................

В1С.................................................

J.BAN..............................................

(2) Във фактура за всяко от плащанията се посочва номера и предмета па договора, по който ее 
и звършва разх одът,

IV. IIIW1JA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни предмета на настоящия договор, еъобразно изискванията на одобрената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническа спецификация, както и всички действащи към момента на 
изпълнението закони, правилници и наредби, имащи отношение към предмета па обществената 
поръчка и условията па процедурата;

2. да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.;

3. да сключи договор/и за нодизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването па 
подизпълнители. В срок до три дни от сключването на договор/и за подизпълпспис да изпрати 
оригинален екземпляр от договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнение на 
поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

5. да съгласува с Възложителя всички свои действия по изпълнението на настоящия договор, 
както и да информира Възложителя за хода на изпълнението иа договора, допуснатите 
пропуски, възникнали въпроси или потенциални проблеми, предприетите мерки и 
необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

6. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го 
представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

7. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и 
друга отчетна информация за извършените услуги по договора;

8. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да 
уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 
предизвика подобен конфликт;

9. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети 
лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, 
станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;

10.да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това.
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Ч л .'/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 11 Mil прано:

I. ai:i получи полагащото му re нъзипгр.чждгши- по реда, при у то п и я ia н н гром ж пг, поеочгпп 
и н астоящия договор:

3. дл получава всички документ и данни. т-обходпмп ча ичтгняпе на документи- т»  ч ii. I п 
т.ивръчка е чл.2, ад.2 от настоящия договор;

V. ПРАНА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. К. ВЪЗЛОЖ1ТШ1ЯТсс задължава:

1. да чаплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му възнаграждение;

2. да осигури свой представител да го представлява по време на изпълнение па поръчката;

3. дл предостави па разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата база данни от значение чл 
изпълнение на поръчката;

4. да предоставя всички документи и данни, необходими за изготвяне иа документите по чл, 1 
от настоящия договор;

5. да предоставя безвъзмездно необходимите карти, ситуации, чертежи, материали, анализи, 
ICC, 1ССС и др.;

6. да осигурява необходимото административни съдействие за изпълнение на поръчка та.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин, не затрудняващ 
работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да получава информация за извършената работа във всеки един момент;

3. да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина па 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. Договорът се прекратява с изтичане на срока на действието му.

Чл. 11. При неизпълнение на задълженията си по отношение на сроковете, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността иа сумата 
по чл. 3 от настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 
нея.

(2) При забава на дължимото възнаграждение по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на сумата по чл. 3 
от настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от нея.Чл.
11. (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

(3) Между страните не се дължи обезщетение за вреди, ако същите са настъпили в резултат на 
непреодолима сила.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
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Чч. 14, Ичмспсния п д п п ч . л ж ч ш я  mi Iniii д о к то р  iu* сг донугкш. omen n случите im чи, I l(> 01 
ЧОД

1 l.ii. 14. 4n пеурсдешпс случим n чочп д октор  се npiuiiu h i  рнчпорсдоп ie i i i i  i рнждннскою 
чшсонодшелстно iii i  Република lii.jii ария,

I (асгоящшп доктор  се сключи н дни сдпообрачлн скчемнлярн - един чп Мъчложнтеля II сднн III 
Ичпьлпнгеля. 11српчдол)|;| чнп от него е цепошгш н чехинчеекнт оферта па ичпплинтсля,

Пршожснни:

1, Техническа спецификация.

2, Технически предложение на Изпълнители.

JA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

Трайко Младенов:.................

Кмет на община Костинброд

Анита Кръста нова:  .........

Директор ФСД и Главен счетоводител

Теодор Атанасов....................................

юрисконсулт, дирекция”011 и 011 и П ”
))

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
М

Управител

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов” в гр. Костинброд“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 
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