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за архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на
технически паспорти, енергийно обследване и сертификат за енергийна
ефективност на сгради от първа, втора и трета категория по ЗУТ“ по проект
„Модернизация на материалната база на училище”, модул ”Подобряване на
училищната среда”
Днес ................................. в гр. Стара Загора между:
Професионална гимназия по ветеринарна медицина «Иван П.
Павлов» - Стара Загора с БУЛСТАТ 000803697, представлявана от д-р
Камен Ябълкаров - директор и г-жа Мариана Цонева - гл.счетоводител,
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и от друга страна
“..........................................................................” ........................... с адрес на
управление гр. ..............................................., ул.
......................................... №
..............., идентификационен номер по ДДС – ....................., ЕИК .....................,
представлявано от ........................................................................., управител,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание провеждане на обществена
поръчка, възложена от директора на училището, за „Избор на изпълнител за
архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на
технически паспорти, енергийно обследване и сертификат за енергийна
ефективност на сгради от първа, втора и трета категория по ЗУТ“ по проект
„Модернизация на материалната база на училище”, модул ”Подобряване на
училищната среда” и на основание чл.101е от ЗОП, се подписа настоящия договор
за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
заплащане на възнаграждение да извърши обследване на сгради и съставяне на
технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. в изпълнение на
проект „Модернизация на материалната база на училище”, модул ”Подобряване
на училищната среда” във връзка с архитектурно заснемане, конструктивно
обследване и изготвяне на технически паспорти, енергийно обследване и
сертификат за енергийна ефективност на сгради от първа, втора и трета

категория по ЗУТ“ по проект „Модернизация на материалната база на
училище”, модул ”Подобряване на училищната среда” за обект ...........................
..........................................................................................................................................
с обща РЗП ..............................................................................., както следва:.
т.1. Проучване, техническо обследване и архитектурно заснемане на
строежите за установяване на техническите им характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал.1–3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006г. за
техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане (при
липса на техническа документация) – във всички необходими части, с оглед
функцията на сградата;
т.2. Конструктивно обследване и Съставяне на технически паспорти по
реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на
строежите за всеки от обектите. Регистриране на техническите паспорти дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба
№ 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите.
т.3. Енергийно обследване и съставаяне на енергиен сертификат на
сградата.
(1.1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не възложи дейностите по т.2 и т.3, в
случаите, когато с доклада по ал.1, т.1 бъде установена невъзможност за
постигане на нормативните изисквания или икономическа нецелесъобразност за
саниране и се препоръча сградата да бъде премахната.
(2). Подробно описание на дейностите и задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съдържа в Техническа спецификация.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите по ал. 1 в съответствие с
настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:
Приложение №1 – Техническа спецификация (от документацията за
обществената поръчка);
Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
(от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ);
Приложение №3– Ценово предложение (от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ);
ІІ. СРОКОВЕ
Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му
от двете страни.
(2) Срокът за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1,
ал. 1 от този договор е до 2 календарни месеца.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) За изпълнение на услугите по чл.1 от договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Ценовото
предложение и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена в размер на …………….лв.
(Попълва се според ценовото предложение изпълнителя, посочено в образеца на
оферта) без включен ДДС или ……………………….. лв. с вкл. ДДС.
(2) Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна, освен ако
промяната не се изразява в намаляване на цената в интерес на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки.
(3) Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с
изпълнението на поръчката, включително и осигуряване на адекватно
техническо обезпечение и оборудване за работата, свързана с изпълнението на
договора. Изпълнителят трябва да планира необходимите средства за
финансиране на договорните си взаимоотношения с участващите в
изпълнението на поръчката. Цялостното оборудване, което ще бъде необходимо
за целите на изпълнение на настоящата поръчка, следва да бъде осигурено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
договорената по чл. 3, ал. 1 цена, чрез банкови преводи по сметката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: в двудневен срок от превеждане на парите,
отпуснати по проект „Модернизация на материалната база на училище”, модул
”Подобряване на училищната среда” и след подписване на приемопредавателнен протокол и получаване на фактура, от които: авансово плащане-в
размер на 30 % от общата цена за изпълнение на предмета на обществената
поръчка, в двудневен срок от превеждане на парите, отпуснати по проект
„Модернизация на материалната база на училище”, модул ”Подобряване на
училищната среда” и получаване на фактура и окончателно плащане – в размер
на 70 % от общата цена за изпълнение предмета на възлаганата обществена
поръчка след превеждане на парите, отпуснати по проект „Модернизация на
материалната база на училище”, модул ”Подобряване на училищната среда” и
получаване на фактура в срок до 10 (десет) календарни дни след регистрация
на техническите паспорти и представяне на оригинал на фактура, издадена на
стойността на дължимото плащане.
(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков
път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: .............................................., клон/ офис „.....................................”
BIC код на банката: ......................................................................................

IBAN: .........................................................................................................
(3) Сключването на Договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не води до трудовоправни или каквито и
да било други правни отношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и персонала на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови подизпълнители и други ангажирани от него лица.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отговаря за изпълнението на всички свои задължения
спрямо такива лица, включително задължения по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, социално осигуряване и други подобни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да бъде отговорен пред такива лица за никакви вреди,
понесени от тях във връзка с изпълнението на договора, освен ако не бъде
установено, че такива вреди са пряка и непосредствена последица от действия
или бездействия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нарушение на приложими нормативни
изисквания.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугите по настоящия
договор в сроковете, по реда и при условията, договорени между страните.
(2) При изпълнение на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на
услугата по чл. 1, ал. 1 и съобразно с предвиденото Техническата спецификация
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху
изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения във всеки
момент от действието на този договор, без с това да създава пречки на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на неговата работа.
Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговореното
възнаграждение за извършените услуги съгласно сроковете и условията,
предвидени в настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено и точно изпълнение на възложените дейности
по договора, включително да му предостави налични данни, информация и
проектна документация на отделните обекти, необходими за извършване на
услугите по чл. 1, ал. 1.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършените услуги от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно предвиденото в Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същите са изпълнени
качествено и в съответствие със сроковете, уговорени в този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното
възнаграждение в сроковете и при условията, предвидени в този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съдействие и информация, необходими за изпълнение на възложените дейности.
Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите по чл. 1,
ал. 1 от настоящия договор, в сроковете и при условията на този договор и при
спазване на направените от него предложения, съдържащи се в Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни:
2.1. Съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж след
обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с
изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ.
2.2. Съставяне на база данни за нормативните (проектните) стойности на
техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със
съществените изисквания на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ.
2.3. Установяване на действителните технически характеристики на
строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
2.4. Събиране, проучване и анализ на наличната техническа
документация;
2.5. Екзекутивно заснемане – при недостатъчна проектна обезпеченост по
отношение на наличната техническа документация;
2.6. Оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни;
Извършване на необходимите изчислителни проверки включващи
анализиране на нормите и критериите, използвани в процеса на началното
проектиране и всички извършвани по време на експлоатацията промени и или
въздействия върху конструктивните елементи, както и направа на изчислителни
проверки за установяване на носимоспособността, сеизмичната устойчивост,
типа и значението на минали конструктивни повреди.
2.7. Анализ
/в табличен вид/ на действителните технически
характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните
стойности, вкл. оценка на степента на риска при настъпване на аварийни
събития и оценка на опасността за обитателите и имуществените ценности в
строежа и неблагоприятното въздействие върху околната среда.
2.8. Разработване на мерки – изготвяне на конструктивна оценка на
строежа и предложение при необходимост за привеждане в съответствие с
действащите в момента норми, както и предписания за недопускане на аварийни
събития, застрашаващи обитаването на строежа. Необходими мерки за

поддържане на безопасната експлоатация на строежа и графика за изпълнение
на неотложни мерки. Описание на изпълнените дейности по поддръжка,
преустройство и реконструкция на строежа. Установяване на актуални срокове
за извършване на основни и текущи ремонти
на отделни конструктивни
елементи на строежа.
2.9. Изготвяне доклад, който се приема от Възложителя, съдържащ
обобщени резултати от извършените обследвания и обосновка от необходимост
от извършване на основно обновяване, реконструкция и други промени.
2.10. Регистрация на технически паспорти съгласно нормативните
изисквания.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора
качествено,
съобразно
най-високите
стандарти
на
професионална
компетентност, етичност и почтеност.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
при осъществяване от него на контрол върху изпълнение на възложената
работа.
(5) При изпълнение на дейностите по чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да се ръководи от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, давани в писмен
вид.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за
предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от
указания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че в процеса на изпълнение на
поръчката няма да нарушава авторски или сродни на авторските права на трети
лица.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в указаните срокове
всички препоръки, направени от страна на Управляващия орган на ОП
„Регионално развитие” в резултат на направена документална проверка или
проверка на място.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури за изпълнение на работите
персонал с необходимия опит и квалификация и ръководители, компетентни да
осигурят организация и контрол на работата.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява условия за безопасна
работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда.
(11)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се
задължава
да
предостави
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, създадени в изпълнение на настоящия
договор. Всички събрани от Изпълнителя данни и всички резултати от
изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и
формата им, стават собственост на Възложителя в момента на изработването им

от Изпълнителя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър
стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и
данни след завършване на работата по договора и да ги използва за цели, които
не са свързани с договора, без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприема всички необходими
действия за защита на конфиденциалната информация и правата на
интелектуална собственост.
(14) При изпълнение на задълженията си по този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив,
счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните
услуги по този договор в съответствие с изискванията на общностното и
националното законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и
проверка;
2. да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на
извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че
действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са
надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1. Необходимите
документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи
приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, билети,
фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови
бележки и др.
3. да предостави пълен достъп до документацията по договора на
оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел осъществяване на
контрол по изпълнението на дейностите по договора, на одитора, определен
съгласно изискванията на Оперативната програма за извършване на независим
финансов одит на целия проект.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 9 (1) Приемането на изпълнената работа по предмета на договора се
удостоверява с подписването на двустранен протокол за предаване-приемане в
срока по чл. 2, ал. 2.
(2) С подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 1 и за
отчитането на дейността ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Доклада по чл. 21, т. 5 отНаредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите
паспорти на строежите.

2. Съставените и регистрирани технически паспорти.
(3) Обследването по чл.1, ал.1, т.1 завършва с Доклад до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на доклада и документацията по извършеното
екзекутивно заснемане се осъществява с приемо-предавателен протокол,
подписан от представители на страните по договора, след получаване на
положителна оценка от фирмата, изпълняваща мониторинг, в срок от 10 (десет)
работни дни.
(4) Техническите паспорти се изготвят след одобряване на Доклада от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал.3.
(5) В случай, че съставените технически паспорти не са в съответствие с
Наредба № 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническите
паспорти за отстраняване на несъответствията, като определя подходящ срок за
това.
(6) Цялата документация (заедно с Доклада) следва да бъде оформена и
предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални
екземпляра,
- електронна версия на СD – представя 1 бр. диск.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.10 (1) За забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на дейностите,
предмет на настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка
за всеки ден забава в размер на 0,05 % от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС за
съответната забавена дейност.
(2) За забава на плащането по чл.4, ал.1 от договора по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава
в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 0,01 % от
договорената цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за съответната забавена дейност.
(3) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на
извършената до датата на прекратяването работа, въз основа на двустранно
подписан констативен протокол.
(4) Дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор неустойки се
удържат от последяващото дължимо по договора възнаграждение, а в случай че
те ги надвишават по размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на разликата до
пълния размер на дължимата неустойка.
(5) За вреди в по-голям размер от размера на уговорените неустойки,
страните имат право да търсят обезщетение по общия ред.

VІIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 11 (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за
неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на
настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила по
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Ако страната е била в забава преди възникването на непреодолимата
сила, тя не може да се позове на последната при неизпълнение на задълженията
си по настоящия договор.
(3) Страната, която се позове на непреодолима сила по смисъла на чл. 13,
ал. 1 от настоящия договор като причина за неизпълнение на свои задължения
по договора, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за
настъпването, съответно за преустановяване на въздействието й, както и за
възможните последици от нея за изпълнението на договора, включително за
периода на забава в изпълнение на задълженията по договора. Към известието
по предходното изречение засегнатата страна прилага всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването, естеството, размера на
непреодолимата сила и причинната връзка между това обстоятелство и
невъзможността за изпълнение.
(4) В случай, че някое от доказателствата по ал. 3 се издава от
компетентните органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 3, засегнатата страна
е длъжна с известието по ал. 3 да уведоми за това обстоятелство другата страна
и да й го представи незабавно, след като се сдобие с него от компетентния
орган.
(5) За неуведомяване по ал.3, засегнатата страна дължи на другата
обезщетение за настъпилите вреди.
Чл.12. (1) При позоваване на непреодолима сила засегнатата страна е
длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от
настъпването на им.
Засегнатата страна съгласува с другата мерките и действията, за да
продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са
възпрепятствани от непреодолимата сила.
(2) За времето на действие на непреодолимата сила, засегнатата страна
спира изпълнението по договора. Засегнатата страна е длъжна да направи
необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да
го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.
(3) Срокът за извършване на услугите по чл. 1 от договора се удължава с
времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима

сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена и е
приела съществуването й на база на представените документи и доказателства.
(4) За периода на спиране на изпълнението, плащания по договора не се
дължат.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13 (1) Договорът се прекратява при изпълнение в пълен обем на
задълженията на всяка от страните по договора или с настъпването на срока,
регламентиран в чл. 2, ал. 2 от договора. Договорът се счита за изпълнен в
пълен обем след превеждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на последното плащане по
чл. 4.
(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока по чл. 2,
ал. 2 от договора, в някоя от следните хипотези:
а/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
б/ с писмено уведомление, отправено от една от страните до другата при
възникване на непреодолима сила по смисъла на чл. 11, ал. 1, възпрепятстващи
изпълнението на този договор за срок по-дълъг от 1 (един) месец;
в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 3-дневно писмено предизвестие в
случаите на забава при изпълнение на задълженията от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от 30 (тридесет) дни, както и когато изпълнението на
възложената поръчка или на съответния етап от нея не отговаря на предмета на
договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които
е необходимо.
(3) Настоящият Договор се прекратява, без да е необходимо съставянето
на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните
обстоятелства:
1. с изпълнение на задълженията на страните по договора;
2. при прекратяване на лиценза или удостоверенията за пълна
проектантска правоспособност, когато такива са необходими за изпълнение на
дейностите по този Договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след
изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок
за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита Договорът за
развален, ако след изтичане на професионалните застраховки на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите не бъдат незабавно подновени.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното
договорно задължение, в следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
X. АВТОРСКИ ПРАВА
Чл. 14 (1) Страните се съгласяват, че на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за
авторското право и сродните му права, авторските права върху всички
компоненти от предмета на договора, приложенията към тях и всички останали
материали, създадени по или във връзка с изпълнението на договора,
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали и на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети страни не
притежават права върху изработените продукти и резултатите от тях.
(2) В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в
случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с
изработването на даден продукт от предмета по чл. 1, ал. 1 при изпълнението на
настоящия договор, е нарушено авторско право на трето лице,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да промени продукта по такъв начин, който да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва продукта без нарушение на
чуждо авторско право.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за
нарушени авторски права от страна на трети лица в седем дневен срок от
узнаването им. В случай, че трети страни предявят основателни претенции,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети,
произтичащи от това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право в резултат на
изпълнението по договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за
претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато
нарушение на авторски права.
XІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктна
конфиденциалност по отношение на всички факти, сведения, данни,
документация и друга информация, които са му станали известни по повод и
във връзка с изпълнението на договора, независимо дали се отнасят до

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други лица. Това задължение се отнася до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и
организации, всички негови служители и наети от него физически или
юридически лица и важи и след изтичане на срока или прекратяване на
Договора. Изпълнителят носи имуществена отговорност за всякакви щети,
произтекли от неспазване на това задължение от негова страна. Това
задължение не се отнася до предоставяне на информация по искане на
компетентни държавни органи, когато е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
закон или е разпоредено с решение на компетентен съд.
(2) Всяка от страните по този договор се задължава да не разгласява или
предоставя на трети лица без изричното предварително писмено съгласие на
другата страна конфиденциална информация, станала известна при или по
повод изпълнението на настоящия договор, освен ако това се изисква по закон
или по силата на изрична нормативна разпоредба, изискваща предоставянето
наинформацията на компетентен държавен орган. Не се смята за
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения
проект, стойността и предмета на настоящия договор, с оглед бъдещо
позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, документи и материали по
договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица нямат
законово основание за получаването на информацията, документите и/или
материалите.
XII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ
Чл. 16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя възможност на
външни одитори да извършват проверки на документите, свързани с
възлагането и изпълнението на настоящата обществена поръчка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разреши на външните одитори,
извършващи одит на Проекта, да проверяват чрез изследване на документите
или чрез проверки на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен
одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други
документи, които имат отношение към финансирането на договора.
(3) При проверки на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до
помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените
дейности и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и
препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на експертите, да осъществяват
одити и проверки.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички
необходими мерки за избягване на конфликт на интереси.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички
необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или
биха имали като последица нанасянето на вреда на бюджета на Възложителя
и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност
или измама.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по
изпълнението на настоящия договор.
XIV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да
представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по
него, в съответствие с договореното в една от следните форми:
(2) Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от общата стойност по
чл. 3, ал. 1 по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: "УниКредит Булбанк" АД клон Стара Загора
Банков код (BIC): UNCRBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG21UNCR76303100115400
(3) Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност
по чл. 3, ал. 1. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност
да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.
Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши
безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по
договора, в съответствие с определеното в него.
(4) Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция)
се освобождава след изтичане на 30 (тридесет) календарни дни от изтичане на
срока на договора освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди
приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното
в него.

(6) В случай, че гаранцията е банкова и срокът й на валидност е по-малък
от срока определен по ал.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди
изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното
действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по
гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора,
съобразно условията на настоящия договор.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху
сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно
са престояли при него.
XV. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за
изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от
датата на подписване на договора до изтичането му. В случай на повреди и
щети, поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по
изпълнение на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения
по отношение на своя персонал и собственост.
ХVI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОДСЪДНОСТ
Чл. 19 (1) За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат
действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.
(2) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора
се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна
разписка или куриерска служба.
(3) В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от
страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за
контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция.
Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на
съответната страна по реда на договора.
(4) Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и
електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при
несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за
валидни се считат записите на хартиения носител.
(5) Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения
по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата
страна.
(6) Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

(7) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с
изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са
валидни, ако са подписани от упълномощените лица.
(8) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани
с настоящия договор се смятат:
За Възложителя: гр. Стара Загора, бул.”Св. Патриарх Евтимий” №21, ПК 128.
За Изпълнителя: .......................................................................................................
Приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация (от документацията за
обществената поръчка);
Приложение № 2 - Техническо предложение от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 4 – Документи по чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
д-р К. Ябълкаров
Директор на ПГВМ „Иван П. Павлов”Стара Загора

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

