ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с
предмет:Осигуряване на публичност по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна
сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в
кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален
№ 960 със ЗП 663 кв.м.”
Проект!

ДОГОВОР
Днес, ________________ 2015г. година в град Годеч на основание чл.101е от ЗОП, Протокол от
____________________г. на Комисията, назначена със Заповед №________/____________г. на Кмета на Община
Годеч, се сключи настоящият договор между:
1. Община ГОДЕЧ, със седалище и адрес на управление:гр.Годеч, Площад „Свобода“№1, пощенски код 2240, представлявана
от Андрей Андреев - Кмет на Община ГОДЕЧ, наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и от друга страна
2.
.............................................................................................,
ЕИК.............................,
адрес:
................................................................., тел. ................., обслужваща банка .................,IBAN ..............,BIC
.............................., представляван от: ......................................, адрес: ...................................., тел. ..........................,
наричана накратко “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.С настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният от своя
страна приема, на свой риск, със свои сили и средства, и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при посочените по-долу
условия да изпълни обществена поръчка с предмет: Осигуряване на публичност
по проект ,,Подобряване на
енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим
имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена
двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”
ІI. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2.(1) Срокът за изпълнение на дейностите е обвързан с изпълнението на всички дейности (компоненти) включени
в обхвата на Проекта и е определен в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Срокът за изработка и поставяне на постоянната табела е …………….(………) календарни дни от датата на
заявяването за изпълнение на задачата от Възложителя.
(3) Срокът за организиране на официалното откриване на обекта е …………… (…….) календарни дни от датата на
заявяването за изпълнение на задачата от Възложителя.
(4) Срокът за подготовка на кратка брошура / покана за откриване на официалното събитие е
……………….(………………) календарни дни, от датата на заявяването за изпълнение на задачата от Възложителя.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.3.Страните се споразумяха за цена на услугата по настоящият договор в размер на ______________
/__________________ / лева без ДДС /,която включва всички разходи (труд, транспорт, консумативи, материали и
др.), без ДДС;
Чл.4. Начин на плащане – по банков път, по сметка на изпълнителя както следва:
- Авансово плащане - в размер на 50% от стойността на договора без вкл.ДДС,, платимо в срок от 20 (двадесет)
календарни дни от датата на подписване на договора, след предоставяне на фактура оригинал.
- Окончателно плащане - в размер на 50 % от стойността на договора без вкл. ДДС , платимо в срок от 20 (двадесет)
календарни дни, считано от датата на приемане на последната изработена задача,съгласно хода на изпълнението на
проекта и изискванията на Възложителя, след предоставяне на фактура оригинал.
Чл.5.Фактурите по всички плащания задължително трябва да указват, че «разходът е за безвъзмездна помощ по
Договор № 46/3/3210445/16.12.2013 г .,които се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г.»
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Този документ е създаден в рамките на проект 46/3/3210445/16.12.2013 г. ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна
сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр.
Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.” които се осъществяват с
финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на възложената услуга в съответствие с изискванията на
нормативните актове, точно придържайки се към техническото задание неразделна част от настоящия договор.
Чл.7. За всяко искане за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проверява действителността на разход оправдателните
документи, съответстващи на Договор за безвъзмездна помощ №46/3/3210445/16.12.2013 г .
Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в хода на изпълнението на договорената услуга да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
писмено потвърждаване на факти и събития.
Чл.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в хода на изпълнение на договорената услуга, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
да изисква да бъдат наемани експерти за оценка на конкретни факти и събития. Заплащането на труда на експертите е
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изразеното от него мнение, когато то е изградено от представени му
неистински или с невярно съдържание документи, непълна, неточна или не представена съществена информация за
оценка на факти и събития.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от упълномощен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
представител да извършва добросъвестно и професионално възложената услуга.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на услугата по договора по всяко време, стига това
да не пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да получава информация в хода на изпълнението.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ условия и да предостави необходимата му
информация и документи, както и да обезпечи необходимото съдействие на свои специалисти при изпълнението на
настоящият договор.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума в договореният срок.
VІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.15.Страните са длъжни добросъвестно да зачитат взаимно интересите си, както и да не разпространяват сведения,
станали им известни във връзка с изпълнението на настоящия договор.
Чл.16.Информацията, събрана или установена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разменената кореспонденция между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на поетия ангажимент не може да се използва от трети лица, без
съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17. Настоящият Договор се прекратява:
1/С изтичане срока на Договора;
2/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок: по взаимно писмено съгласие на страните или
да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при
системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна .
3/ При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4/С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение от другата страна;
5/ Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено 7 дневно предизвестие;
6/ При прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл.18. Едностранното разваляне на Договора по ал.4 се допуска само при пълно неизпълнение или частично, с което
изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.19. В случай на едностранно прекратяване по чл.17 ал.5 на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа за етапа.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно Договора единствено при условията на чл. 260 от Закона за
задълженията и договорите.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат
извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока
на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, както и незабавно да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тези свои действия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
незабавно за възникването на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на
договора.
-Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните,
която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може
да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или
служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже
непреодолима. Трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на
извънредна ситуация. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била
възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация. Страната, изправена пред извънредна
ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и
предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди.
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата
независимост или независимостта на служителите му. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да бъде независим,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да
дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII .ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
Чл.23. Изпълнителят носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на
виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.
Чл.24. За незавършване и/или непредаване на възложените работи в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
неустойка в размер на 0,5 /половин/ % на ден от стойността на забавените работи, но не повече от 15 /петнадесет/ %
от стойността на същите, която се превежда в посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка:
IBAN: BG14 UNCR 7000 3220 7917 95
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк - кл. Годеч
Титуляр на сметката : Община ГОДЕЧ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа предявената неустойка при окончателното разплащане по договора, въз основа на
двустранен констативен протокол за изпълнение на договора.
Чл.25. Възложителят има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи
в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи
размера на неустойката.
Чл.26.Неустойките и санкциите по този Договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се приспадат от дължимите плащания.
Чл.27. Преведените средства от Община Годеч, но неусвоени от ................................................/ име на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в настоящия договор, подлежат на възстановяване
по упоменатата по-горе сметка на Община Годеч.
ІХ.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с
предмет:Осигуряване на публичност по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна
сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в
кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален
№ 960 със ЗП 663 кв.м.”
Чл.28. В сроковете, посочени в чл. 2 от договора, , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема за извършени заложените дейности в
предмета на поръчката, както следва :
(1) за Официално откриване на обекта – организирана пресконференция, предаден списък на присъстващи лица и
отчетени анкетни карти;
(2) подготовка на кратка брошура / покана за официалното събитие – чрез приемо-предавателен протокол;
(3) изработване, доставка и монтаж на информационна табела – 1 брой - чрез приемо-предавателен протокол;
X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29. Във връзка с факта, че настоящия договор се финансира със средства по Програмата за развитие на селските
райони 2007 – 2013г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
(1)Спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013г.;
(2)Осигурява достъп за извършване на проверки и одити от Управляващия орган на ПРСР, ЕС и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3)Изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;
(4)Докладва за възникнали нередности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(5)Възстановява суми по нередности и/или неправомерно платени средства заедно с дължимата лихва и други
неправомерно получени средства;
(6)Информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за
тяхното разрешаване;
(7)Спазва изискванията на законодателството на ЕО и националното законодателство във връзка с предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ;
(8)Запази поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко
от три години след приключването на ПРСР в съответствие с чл. 76 на Регламент на ЕС 1698/2005г., чл. 58 и Анекс VI
от Регламент на ЕС 1974/2006г., както и в съответствие с техническите изисквания, заложени в Комуникационния
план на ПРСР 2007-2013г.Европейската комисия има право на достъп до всички документи, намиращи се при
изпълнителя.
(9)Съхранява всички документи по проекта, финансиран чрез Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013г., в съответствие с чл. 76 на Регламент на ЕС 1698/2005г., чл. 58 и Анекс VI от Регламент на ЕС 1974/2006г.за
период от 3 / три / години след датата на приключване и отчитане на ПРСР 2007-2013г.
Чл.30. Навсякъде в Договора “действащата нормативна база” се отнася към конкретната дата.
Чл.31.Без да противоречи на Регламент на ЕС 1698/2005г., чл. 58 и Анекс VI от Регламент на ЕС 1974/2006г. за
нередност по настоящия договор се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното
законодателства, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като
последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете
неоправдан разход. За нередност се счита всяко нарушение в процедурата за избор на изпълнители на проекта, всяко
неправомерно плащане към изпълнители по проекта, всяко неправомерно отчитане на дейности по проекта, което би
довело до изплащането на неоправдани разходи, всички форми на корупция са също нередност и други.
Чл.32. За неуговорените по този договор условия се прилагат общите и специалните нормативни актове, които
уреждат тази дейност.
Чл.33. При възникване на спорове между страните и не постигане на споразумения се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Чл.34. Изменение на писмения договор се допуска по изключение съгласно предвидени от ЗОП стойностни прагове.
Чл.35. Този документ е създаден в рамките на проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна
сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв.
138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален №
960 със ЗП 663 кв.м.” които се осъществяват с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските
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земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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райони.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейскиясъюз и Управляващия орган.
Този Договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет на община Годеч
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