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договор

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д"п ..4.?.:.Q.!...ZO.S г. в град Върбица, Еа освоваЕие цров€дена процедура по реда lla
Глава VIIИ от ЗОП меп<'11у:

ОБЩИНА ВЪРБИlИ, с адрес: град Върбич4 ул. "Септе.,tврпйско въсташе" Nl 40, с
БУЛСТАТ / ЕИК: 0009З14l5, представляваяа от Заместrппс Кмета Еа общиЕата Бейсим
Мехмед Мустаф4 упълвомощеп със ЗшIовед N9 1424116.08.2012г. rra Кмета Еа Обща
въфЕца и Айхая Ахмед - Глазеlr счетоводптелl варичма по-долу ВЪЗЛоЖИТЕЛ от
едЕа стрalяа:

ц

'Еко ЕIiЕРгоIРоЕкТ'Еоол Еик 1 з l l 60406, със седФlЕще и алрес: грал София.
бул "Джеймс Ба}чер" N917. Ет.17 офяс 1707 представляваЕо Красrмара Kp}T,,loBa
Тасева, варичапо по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от др}та crlaHa"

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ [ОГОВОР ЗД СЛЕЩlОТО:

прЕдмЕт
ВЪЗЛО}ОIТЁIUIТ възлага. а ИЗПЪJIНИТЕЛJIТ лрqема да пзгыши Фществена
поръчка с предмЕa: Изготвяне rra Част Екологичtiа оде!ка ва Общия устройствец rшан
ва Обпrияа Върбича в процеса па Ееговото изработЕаве, съгласво приетата Оферта ва
ИЗПЪЛНИТЕJUI. язискваItията на ВЪ3ЛОЖИТЕJUI и действаIцото в Реrryблика
Бъ.rmрия закоцодателство.

Дейяостите, попадацr в обхзата Еа поръчката, са:

1. Изготвяе на Част Еколопrчrrа оцеЕка ца Общпя устройствен плаu Еа ОбщFЕа
Върбица в лрцеса ва пеговото взработваrе във фаза ПредварителеIl rrpoeкr;

2. Изготвяпе Еа Част Екологй.ша оцеЕка ва ОбщЕя устройствея плаrr па Общпва
Върбица в процеса ва яеговото изработваЕе във фаза ОкоЕчателеIl I4юект.

ИЗIЬЛНИТЕJUIТ следва да предостави усл}тrте - пред\{Ет ва вастоящая Договор, Еа
свой риск й със свои ресурси, в обхват, пол]обпо оIшсая в f[исмо с цзх. jl! 3l2l от
10.05.20t4 г. па РИоСВ гр. Шумеа отвосво Пр€дсавеЕо в РИОСВ гр. Шрtев плаяово
задаттие за изработваяе rra Общ ус,гройс"гвев плаg на ОбщЕва Върбшlа, и Техвическите
сlецяфикациИ - прЕложе!Фt кьм riастояциЯ ,Щоmвор. По неуредеrtите в
докумеrrгацията за уr!астие в процедурата за възлaЕаяе Еа вастоrtщата обществева
поръчка въцросп1 кмто и по въцроспте! по които Док},\{евтацияm предостzrв, Еа
изпълнитЕJUl право ка избор И коЕкретизяцяq, се прилаmт условЕята, tlосочеви в
Офертата яа ИЗПЪЛНИТЕJUl.

срок зл шiпълпЕЕиЕ
Сроковете за изгьrгвеЕие Еа Еастоящяя Договор са кмто следва:
1. СроК за изготвпlе Еа част ЕкологЕчЕата оцеttха Еа Обцв, устройствев плаЕ Еа

ОбщЕЕа Въфица в прцеса Еа неговото изработвztЕе във фаза Предварителея
проект, предававето lrа Доклад за тази ЕкологЕtlна оцеЕfiа ца ВъзложитЕлJl и

L
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D ll]го'lвяlltr lL ltlст ЕБо-lогllчll.\ оцЕtIIi\ [r оБщllя },(TPollcTBEH Il,,LrH Е\ QБщпtlд върБltц{ 8 mollEc.t ||д
яЕгового пзр,\Ботв-{t|Е

поJписваI{е Еа прпемо _ предавате_rrция протокол по ч_]. 20. ar. б за този Доrqпад
9 (Iевет) месецаi

2. Срок за изготвяве ва Част Екологичната оцеяка ва Общия устройствеЕ план Еа
ОбщиЕа Върбида в процеса па неговото 4зработваЕе във фаза Оковчателеп
ltPoeKT. предаваfiето tja ДоrсItаl за тази Еко.lогrrша оценка ца ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ п
поfлисваЕе Еа пptteмo _ пре]авате,:IЕЕя протокол по .r,T. 20, a.r_ б за тозц Доrq,rад 6
(шест) месеца

(2) Срокът по ar. 1 т. l зало.ва да тече от ]атата на подписвапе па вастояlция !оговор.
(З) Сроrът по ал. l т. 2 запотва да тече от от датата Еа цол)ЕlаваЕе IIа писмеtlо }ъедомпеЕиеот страна Еа ВЪЗложиТЕJUI. че процеýрпте, предви:lеяи в действащото

зш(ояодате,.1ство: за съглас}ъаяе и прцемаЕе Еа Проекта Еа Общия ),стройстsен ллая яа
Обшlа Върбtтца във фаза Предварuтелев проеm. вIспюqитепно за Част Еко,тогична
оценка Еа Ililasa в същата фаза са приклюtмлв и че мохе да ]апочве изработвалето па
Проекта ва Общця устройствеrr пrаЕ на ОбщиЕа Върбица във фаза Оковчате_rев
проект. вIсrlюqиlеiЕо Част Екологпчяа оцеltка яа плatпа в същата фаза, Към своето
}ъеJом_rIевие ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ за.дължително црилага Jокр!енти l.r пвфорлlацпя за
рез)тl,атите от проведеЕите IIроцедри.

({) Сроковете за изпъ:пrеrrие ва.Щоговора по ал. l Ее вrJrючвт перIlодцте Еа провФ(lаЕе Еа
IlроцеjI},рЕте за съглас),вalЕе. приемме в одобрвме Еа проекта па обпця устройствев
плдr Еа ОбщиЕа Върбица. в&тючитепЕо Част Еко:rогичца оцеЕка Еа lrtalla. предвидеви
в действаtдите trормативЕи док}пtевти.

(5) Сроковете, свърз.lни със зa:{!лжеЕията Еа ИЗПЪЛНИТЕJUI отвосЕо пзпьлнеЕието Еа
ilacтomlл, Договор спцрат да текат в следните случаЕ:
l. пора,lи непреодолима cllna по смйсыlа на раздеI Х от Еастоящllя Договор;
2. прц възЕиквдrе ца обстоггелства сIед ск.]юIlвмето Еа Договора. коцто Ее са

МОГ-ltИ Да бъдат предвцlеЕи към LtoMerTTa Еа сlс-Iю.вацето му, Ее могат jla се
вл!евят като впна па ВЪЗЛОЖИТЕJUI_ ресц. ИЗПЪЛНИТЕJUI. и иlцат пряко
отЁошевllе кьм изllълtекпето на ,I[оговораl

З. прЕ проrrеЕп в приrIожиIлото закоЕодателство и_ци ЕtцlивиJу?цIrв аЕтове ва
дьржЕtвен оргап във връзка с и]пъдЕеЕието па [оговора-

(6) При възЕикваЕе Еа обстоrге;lство по a,r. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжеIl да уведоми писмеЕо
възложитЕJи. като посочи причиЕата която възпреIUlтства изпьлцеяltеIо Еа възлохiеяото с
аастоящиJl .Щоговор п очаква1lата прод],,Dl.!iте,пяост на препятствЕето с посочвiше на цаqаilва и
шtцкативfiа крайЕа дата Еа спиравето ва срока.

lп.
Ч],. З (I)

цЕнА lt нАчин нА IUьщАнЕ
ВЪЗЛОЖИТЕlUIТ се зсtъджава да LqaTп на ИЗПЪЛНИТЕJИ ,]оговоревата цеЕа за
изть-lнеЕве1о Еа обшествената поръчка. sпяIо обща стойвост е 19 880.rв(леветпадесет
Iшлядll осеDrстотпв п оеелцесет) ]ева без !!С. а с .IЩС 20 % - 23 856(,lBa.receT п трп
tll]IяJп ocelleтoтllll пет.lесет Il шест ) .IeBa.

Възнаграх:ението по прел(одIlата а:ruнея се заплаща както сле.ща:
1. АBансово пrащаЕе в размер 3 976 (три хь,rя,rп :еветстотпп ce.leiraeceт п шест)

5ева без ДIС_ а с ДДС 20 % - { 771,20 (чстIlрlt шlлсдш седеtlстотцЕ ceJeýlJeceт п
е.illlя.пева,! 20 с?опцкrl) лева. представjlяващ 20 % (два.]есет процеFга) от
цеяата по ч.]. з- а1. 1. сле.] представяне от страла тrа ИзПЪлниТЕJUl на ЕаJлежво
офорлtена фаr<ц-.ра:

(2)



,ll]lо,гвяпг.l!,\ч.{(тЕкоJоt'llrпLrоцнлi\lt.rоьщttя)строl'lсlъЕtlп.Lrtlн.rоБщпнrвъ}Бltц{ЕпроцЕсlнА
lit:гl)вото ll]р\Ботв,\llf

(з)

2. [lърво ме;кдинЯО П]lаЩаЦе В РаЗмер без,Щ!С 9 9.10.rB (,teBeT хп.rялп lеветсотrrя
ц чстпрцlесет .:reBa)_ а с !!С 20 % _ ll928.B (едвпадесет iп.,lядц деветсотиri
ДВадесст п осем .пева). представляващ 50 7о (пет:есет процента) от цецата по rljl.
З. arr,l. след подппсвавето Еа rtриеI(о - предaватеjlЕиll протокол по чl. 20. ar. б за
Доклада за Екологичца оцеЕка IIa ОбIшля устройствев fi-:lая на Общшпа Върбица в
процеса иа Ееговото !,lзработваве във фаза ПреJварите.]ен проект и пре]ставяпе от
cтpatla па изIтьлttитЕJUI Еа цалrе]ltЕо оформепа фактlра, От межллвдото
п,]ащаве ]\{огат Ja се Ериспадат с}ап.! за вачислеяи rtФ,cтoliKи. в с.ýчай че илlа
тмпва;

3. Второ мекдилво плацаqе в размер З 976 (трп ý!лffJп деветстотпп се]емдесет п
шест) JeBa без .Щ,ЩС. а с ,Щ!С 20 % - 1171,20 (четuрrr rп.rяJп се]емстотшн
ce,ienrJeceт п едtIп лева tt 20 стотпЕшr) ЛеВа. ПРеДСТаВ]r]llВащ 20 % (двадесет
процепта) от цеЕата по .L,I. з, a,T . 1. сле: подписвапето ва прпсi\[о - предавате_]ния
протокоJl ло чл.20. ац, б за Домада за Еко.1огиtша оцеЕка яа Обция )стройствея
плаrr ýа Общияа Въфица в процеса Еа цеговото Езработваlrе във фаза
окончателец проект Е представяlrе от стzша на изпълнитЕля на flадJехво
оформева фактура. От irlеждпввото п.пaшIане могат да се прrrсцшат суми за
начнс.,IеЕи ве),стойкп. в с]туlай че има такпваi

{. Оковчателяо плащаttе в р?lзNrер lrа остатъка ,]о гь,,1япя рilзl!ер Еа обшата
.fоговорена цеýа за изпъ]пепие Еа обществепата поръ!lка по чл, З, a,.Jt. 1. uа,vапен с
разilера Еа aвaulcoвoтo и меiкдишrите плащанЕя - слеJ по.fписваяе Еа
коllстативяия протоко,1 по чlr, 2l. an, 1и представяяе от cтpall{a Еа
изпьJlнитЕлЯ Еа яадпеiкltо офор![ена факт_чра. от окончате;rвото lulalцzuie се
приспадат с\аfi за ttачrtслеЕи Ее),стойки, в случай че пма таки8а.

flпацацитга ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕJUI в срок ло 20 (два.lесет) работц!t fкп
от пол}чаваяе ва факц,рата на ИЗПЪЛНИТЕJUI. при усjIовие, че ltмa документаjlда
обосяоваваст за Еастъпипо условпе за rl-1ащаве и пама забе]еiккп към факцрата като
счетово.]еЕ .loK},MeBT. В случай ва вzulичие IJa забеjIФкки. ВЪЗЛоЖИТЕJUТТ ще
отправи ЕислiеЕо vведоllхеЕйе с искilяе за корекции х.ъм ИЗПЪЛНИТЕJUl в срок до 5
(пет) работrrи дlrи от 11о_цчаването ria фаI(ц9ата ва ИЗПЪЛНИТЕJU{.

в договореяата цена за изпь_]цението Еа обцествеяата поръчка са вкjIючеяи всrчс.t
Ееобао;]ипм разхоflt яа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пъдIlо, срочво lt качествено изпъ_iшеЕие па
Договора, вк.]юIште_шJо. яо ве са\ло: разходt за работяа сЕ{а_ допъJlтtите]lни рzLзходи.
режийItи palзEocкa. траяспорт, извъпредеЕ ТУд, разходц съобразяо избраяата
органцзациlI я lltетоао-тогиrl ria работа. разходЕ за изпоiзваtlпте материатп.
коЕсу Iативи. Еособия. техI]гчески средства- софт}ер и тяхIлата .1оставка, [talltlиltяо и
комIrютър!ло време. разходи по коЕтрода ца качеството. разхоfи за управiеЕие, раз\о.fи
за даЕъци. тахси. .-тЕцеязи. застраtовки, плauцzlнЕя към бюдrкета l,l др)ти. и пеzaмба.
възложитЕляТ не дьпiки !а изпълнитЕJUl Joпbjmrrтeitro възЕ.uраждеяЕе за
извършената работа lлзвъв fоговореЕата цеItа,

[{еаата ва вастоящllя !оговор Не uодrlежи яа измеыеяие. с изtс. очеliве Еа сi).чацте по
.LT - ]j. eI. l от [астояпtиJl Договор.

Паричurtте вземаниЯ по тозп ]оговор са прехзърлJ!емIл. моrат да бъ,fат змалаrrп п върху
тях мохе fа се извършва прш{\цителпо изпъIвевие.

Llевъз,:rожени от ВЪЗЛОЖИТЕЛJl 1c"r1,1 и tle поаlежат на заЕlащане.

възло)iG,IтЕлJ!т не ]ъ_lжII зап]tашаЕе за лреfостав!-Еи ),сл)тЕ от изпълнитЕJUI.
aжо са в сrIе.]ствие fiа:

(])

(5)

(6)

Чл.1 (l)
(2)

з



ll]готвяllf, п,t ц(т ЕБо.lоlllчц-t ollEяI tl оьщIlя },строf!(твЕв п.l{яrl\ oБ|tlttlt{. върБt|tl,{ в llроtцсл t14llяговоlо лзр Боl lJ.\tlE

tl.r.5

l. Несъг--rасуваво с Възло)мТЕ,[я oтiсToвel le от Ппсмо с изх. N! j121 от
10.05.2014 г. ва РИоСВ гр. Ш)шФr опtоспо Преfсавено в РИосВ гр. Ш)\{еЕ
плаяово задtlп{е за изработване Еа Общ )cтpolicтBeв цлаЕ ва Обшива Върбпша
и:тп Техяцческите спецификацпп - прlлпожеЕIбI към настоящшI !оговор. от
настояllцlя Договор. от }тllзавпята ва ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ ипи от предlожеяото с
Офертата;

2. Нарl.шазане на закоL и подзаконовЕ EopмaтllBtlи актове при пре.lоставлlето Еа
УС]-1)ТИ:

3. отстрав-шаяе на допусцапi от ИЗПЬIIНИТЕJUI проп)ски иJц цедосlагьци при
изпълнеЕЕето на възложеното с ЕастояпIия ,Щоговор.

п,lащанцята се ItзвърIпват по баЕков пьт по следната банкова сметка на
иЗПЪЛн}IтЁJUI:

Баш<а:"Иятервешънъл асетбаяк"А.Щ

Бавкова c,lKa с [ВАN:ВGз4lАвG8074l0l0599з00.

BIc:tABGBGsF

прАвА и зддъjDкЕния tfд възложитЕля
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ lrMa празо:
l. ia полчи изпъr,rяеЕието !{а }товореното с яастоящия {оговор в сроковете в при

ус_повията ца съlция;
2. по всяко Bpelte ]а Еска. в определеЕ от вего срок! отчетм иgформация за

изrьтнепието ва .Щоговора от ИЗПЬJIНИТЕЛЯ;

3. да осьцесrъява оцеративеЕ коIlтол за правцлното, ефектцвцо и качествецо
Irзпъjlнеtlле Еа вастоfillпя ,Щоговор. без да затрудЕва създадеЕата от
ИЗlТЬЛНИТЕЛJl оргдiизация;

4. Jа поиска зaш]Lilliата Еа jiице - ruleя яа екипа. посочево в Офертата ца
ИЗПЪЛНИТЕЛJl - прилоriеЕие lcbl| ЕастоящшI Договор. при устаЕовеЕо
Еепзгьпяешlе ттlвlш варушеттие Еа задьлжеЕие. и/и,rи вормативпо ycтatвoBeяo
изискваЕе. произтичащо от позлrц!!ята му в този списък. по отяошение
пзпъ-.lвеияето ва riастояциll ,Щоговор, с друго .1ице, съответстващо да
Езискванията за съответEата позцция;

5. да .faвa тез сýоц оторllзвраци представитqlи пrlс\IеtJи }т?Lзаяtul. oтllocвo
llзпьjIЕеЕиетО яа .]оговореqотО с ttастоящвя !оговор. Всп*си указаяия Еа
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ иlпл на неlов предста!ител са заlъJ,IжцтелЕи за ИЗlТЬЛНИТЕ,rUl.
1око.кото не прогиворечат на Jействащ нормативен акт:

6. да изпсква изпъllяеЕие във взаимЕо съг]ас)ъщй lrФKfy СТР.{НИТЕ ira
tфепоръки. lка]апиll И .1р}ти подобнЕ. дадеЕи оТ съгпасувашчt. одобряваrци ппi
др)ти ко!ше.tеЕтIlй органи във връзка с оцеяката -. пре]ilет Еа ДогоЕора:

7. Ja изисква. при uеобхолшvосr и по своя прецепка- ако цма осЕовatцие за това.
мотlrацрма обосяовка от страяа Еа ИЗПЪJIНИТЕЛJI Еа предст.ве!tото от него
l{зпъ:ЕlеЕfiе:

8. да изисквд изпьлвевле на всички )lсп}ти. както п oтcтpfulrlвaвe па всиtaки
констатираЕи проп}сь-и и/llш' Еедостатъци в I{тIъ_тнеuвето. в спуqаите. когато
съцото е непъ:IЕо или не съответства катО съ.]ържаtlие it KaTtecTBo ва лпсI|о с изх.
N9 jl21 от 10.05.2014 г, па РиосВ гр. Шумев отЕосЕо Пре,]савсЕо в РИОСВ гр.

Iv.

Ч-l. 6

4



п]l'о-l'вянЕ в, ч,rст Его-lоlllчll,\ оIЕIпiд tL{оБщllя lсгроl-!ствЕв п.I-rп tъ оБщltв_\ върýпп\ в mоцЕс.tпа
пЕговото ll]р..\БотвлllЁ

Ч.r.7 (l)

Ч.l. 8

(2)

(_з)

Шlлtеп плшIово зад,tЕпе за изработвале на общ 1.стройствев плаЕ Еа общЕяа
Върбипа и на Теsнлчесь-ите спецификации - прЕ-r!ожеЕия кьv настолци, Договор;

9. да ве приеме изпъ]lЕевие. ако то не съответства в зЕаlttлтеJ1llа степен по обе\! и
качество ва изrlсквмияга Tta пЕсмо с изх. N! 3l2l от 10.05.201,1 г. Еа РиосВ гр.
Шl лен отвосно Предсавено в РИОСВ гр. ШумеЕ пjIавово за.lаЕпе за изработваяе
rra Обц !,cTpolicTвelt п,]ав на обшияа Върбича цтri на техямческите
слецифтrкациц - црL{оrкецпя към Еастояпия Договор и яе !to)(e .fa бъде
измсяено. допъ.lнено gли прерабоlевоi

l0. :а тьрси от И3ПЪЛНИТЕЛJl обезщетеяrе за вре,]и в сjDчай Еа коЕсrатир.ши
такива пораjIи ЕеизrlълвеЕие. забавеЕо !IзпъпЕеЕие, както ш веточяо. rtеuъ_тlцо цли
fiекачествеЕо изгьлЕевие Еа негова задьлжеяЕя по тозц Договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва пр,вото да спре изпъпнеЕието на Договора. когато са
Емпце обстояте]Iства. порiци коиm същото е биlо ЕевъзIrохно - Непреолtrlrима си.;rа,
кмто и др)тлl с-,.}чzм. които Ее могат .fa се вмеяят като виuа Еа вЪзложиТЕJUI.
респектlaзно Еа ИЗПЪЛНИТЕ,lШ, Емаrци пряко отвошецие кьм цзпъ_:цIеЕието Еа
Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕJ'UIТ по..rучава изкJпоtмтелво право ва ЕзпоjIзвме Еа ре]ух rаги l€ от
изпъ_1IlеЕлето Еа Договора в страЕата Е т_'riбипа.

Ако ИЗПЪЛНИТЕJUtТ Ее изпъ,цЕи указаrтияга на ВЪЗЛОЖИТЕJUI за отсч]аllяв,tве ца
лропуските ц/иjIп Еедостатьците в пзпъ]1пеЕието. ВъзложиТЕJUIТ има Ераво r,Ia

разва,Iи Договора. с поспедиците предвпдевп в пего.

ВЪЗЛожilтЕJIят се заfIпDкава:

l. ,]а одобрп фактурите gа ИЗПЪЛilИТЕJUl, ако те са надле;кяо оформеви. и .1а
IIзI!:IатЕ }товореЕото възЕаграждеЕие яа ИЗПЪЛНИТЕJUl. в размера' при
ус--lовиrlта Е сроковете на gастоящя Договорi

2. ]а осит}ри ва ИЗПЪJIНИТЕ,rUl безпреп-тгствен реглiБ{еЕтир?ш достъп до всички
ва]лLIFи доку]!(ентц, касаеlш! tlзfrьiпеЕието Еа Договора при стартирме ва
изпъ_, lеttието;

3. да предоставя ва И3ПЬЛНИТЕЛJI Teý.пlo коIмя на всички док!алеЕти: създадеltи
в процеса Еа иflIъJIIJе}lле яа ,Щоговора от ВЪЗЛОЖИТЕJUI цлi от трети стади,
свързаЕи с изпъJшеЕието Еа тlастоящttя Договор; а когато това е llевъзNIожЕо - да
осIlг)?п достъп до тл(:

{. да приелле и]пъпfiеЕото по Договора_ в случай че изпъ_,IвеЕото отговаря ва
азцскваtпtята Еа Писмо с пзх. Nч j12l от 10,05.2014 г. яа РИОСВ гр. ШrаrеЕ
относно Пре,]с.вецо в РИОСВ гр. Шцtев п2таЕово заjlалие за изработваце на Общ
устройствея план на Обцлтяа Върбица Е Еа Техническите спецrфпкаurп,t
Ееразде.т!rта част от llастояцrlя Договор;

5. своевременuо:а ияформира ИЗПЪЛНИТЕЛJI за промени в обстояIеjIствата по
изпъIвеЕве lia Еастояrrця ,Щоговор. както и в обхвата яа поръчката:

6. .fa осиц?и cpefcтBa за разплащаце ва Езвършевата ус,цта по Договора. сыllасво
чсjlовията в tteao. и .1а п_]ати Еа изгьлнитЕля. съг_tасцо посl]лпlатите
договореяоствi

7. la организира коЕсr.lтаllии с обществецоств_ зaчlнтерес)ъаЕIrте оргаш, Е трепl
.1ица- Ko!.ITo има вероятяост tra бъ,]ат засегвати от общttя },стройствеIr пjаll на
обrrшва Върбица през рilз,]ицiите фазr на по.lготовка Еа ILlала. съоlъетцо ва
Екологичната оценка. обществево обсъrкдаяе ва Доtспада за Ёкологfiчна оцеыка и
процеf)?ите по llзfiваЕе на стаIrовlлIца по Докjlада за Екологи.пrата оцеЕка -



ll1готаяllЕ tl{ чд(1 aFo.lot llчнd оцЕнtir lц оБщхя ! строГtсI вЕц l1.I.\tl н.{ оБluпнl върБ!lц.{ в прош]с,t нд
ll fговот() IBP rБoTB.\tlЕ

8.

9.

|0.

преjlvет ва Договора, съгхасво разпореfбите ца деЙстваlIште законови II
по,]закоIlовц нормативFи alкToвei

.]а заплати дължимите такси за провеж]аIJе lra процедурите Ео т. 7. с изк]IючешIе
ва тези. които произтиqат от повторлlо проliзЕасяяе Еа съответнllя ко\fпетеЕтеЕ
0рIая c:le,f отстаltявазе Еа Ееред8ости по вцЕа ва !вIТЬлнитЕIUI:
]а fiнформшра своевреллешrо ИЗПЪЛНИТЕJlЯ за хода на процед)рите по т. 7 и за
резIjrтатите от Te]ll процедури;

да !,ведоми пясмеЕо ИЗПЪЛНИТЕlUl. че процед}рите. преfвцдевл в действащото
законодаIе.rlство. за съгJlас,чъапе п приемме I'а проекта на общия устройствец
план ва Общипа Вьрбича във фаза Предварителев проект и Ееговата Екологпчца
оценка са пршшючцIи и че може да започне изработвiulеIо ва Проекта на Общия
),стройствев п_паr ва Обшша Върбица във фаза Окоячателен проект п Ееговата
Еколоттчва оцеЕка. като задъjDкително прило,{и Kblt своето },Befo!tJ:Ie}|пe
:оrtумеяти u ивформацлцl за резуmатЕте от проведенпте процед},ри:

Ja уве]омц ИЗIТЬЛНИТЕ.]rUt, при нати.Iпе ва коuстатпрдл проrry-скя и/я,.ти
ведостатъIш при ЕзпьJIЕеЕие lla възложеяото. като посочи аргlшенти и,/и,rш
lтредстави fоказате.:tства за съците. и Jаде при необхоiймост !тазаЕия за
отстраЕяваяето uмi

тез своЙ преfстазr1те;/Е Ja преглФl(да. fa .]ава стаЕовица и ,1а приема по ре,lа.
пре.lвиден в Еастолция Договор. изпълЕецието яа въз,]оi{{еЕото с нело rrjlи др}л]l
:оцыегги плп ивформацIlrl. свързЕша с това Е]пъпЕевиеi
чрез свой представите.1 да )частва fiри подIlисв€ше Еа приемо - предЕвателuите
протокоJи по .L1. 20. м. б за Езпъ:]левието ва възложеното с този .Щоговор или на
др)'ги доý'!t!евти и_rIи информачвя. свързма с това ЕзпъrвеЕпе:
да ocиry-ptt Еа ИЗПЪЛНИТЕJUI съ.]ействието и ивформацията. Ееобхолlми му за
качествеЕото излъ.цqеЕIrе на дейяостите ло Еастояция Договор.

ll.

l1,

lз.

lj.

Ч.r, 9

IIрлвд и зАдъл]ltЕЕиrl нл изпъJIнитЕля
ИЗПЪЛНИТЕ,lJlТ илrа лразо:

l. да по:r!щ при качествено} точно. пълЕо Е llilBpeмeflEo tttlтълietlиe уговореЕото
възЕаграlкfеЕие при lс.]овиJiта и сроковете ва този Договор;

2. .fa получj iиcт от цеrrата по flастолцця .I[оговор, съответстваща Еа
предоставеЕите усл)тп. когато по-fiататъIIIЕото изпъmlеЕЕе се oKaDKe цевъзмо;лiво
rrоради прrrчrЕи. за коrго СТРАНИТЕ ие отговарят;

3. .]а изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемlшето на възложеЕото. tlpи }сjrовияlа и
сроковете на този {оговор:

,l. lа изисlса от ВЪЗЛО)Ю,IТЕJUI gеобхолL\!ото съJействие ш инфорлrация за
изтьIтrеЕие Еа възJlожевото с .Щоговора:

5. la привлича лодI;tзпь,lнители за предоставянето }la коЕкретllц lc.,tyl и llo реда.
предвиJев в зоп. 3а fейсвияIа п бездействияга Еа подизllълнителите
ИЗПЪЛНИТЕ,rlЯТ отIоваря като за своп.

ИЗПЪЛНИ'ItJUlТ няма право да спrеrlя .]ицата - .LiIeEoBe яа екипа. посочеЕп в Офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - лрЕпохеFие към Iластошия ,цоговор. освея ако не е fiацице uякое
от сJе,]ните обстоятелства:

l. врп смърт тra.lleв от екипа:
2. при вевъзлIоь.ност .]а изпълIlява въз,тожелrата lry работа поради бо;tесt. дове_,rа до

трайЕа Ееработоспособвост па ч.lен от екипа:

lIJ.l0 (l)



, llзго,l,вянЕ tr{ ч.lст ЕБо.lогпrщ{ оцЕкli\ Е{ оБщIlя }.cTPoll(.гBEп п,|лн пл оБuцпL{ върБtцц в mоIIЕсл tL\
,IЕговото rвр,{Ботв-{ш:

3, прп пеобходил,тост от за\{rtllа Еа lпен от екипа лораJх причЕЕи, Koltтo Ее:}ависят
от иЗпълниТЕJUl (Еапример остазка. придобито право lla пеЕсиJl за
осиг}рите.lен cTaDK и възраст ц др.):

4. когато *'Iен от екйпа бъJе осъдев яа лишаваяе от свобода.
5. когато цqен от екипа загl.би право да }пражнява професияi
6. когато ,rreH от екппа заryбй право да извършва дейлост в обхвата lJa настоrlщата

поръсIка l]o си_.Iата Еа IIорt!атпвев ,]oкvllleнT;
7. riогато е поискана заr,rfilата lla чtеЕ Еа екипа от ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ прп ус:rовията

ва .rr. 6. т.4 от вастояцпя ,Щоговор.

(2) В сjl}ч&lте по ar.l ИЗIТЬЛНИТЕJUIТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕJUI писмепво
)эедомлеЕgе. в което мотивира чре.аlоriеЕиJlта си за cMrIEa Еа .L]eH от екипа_ като в
с])пlмте цо т. 1 - б прt!пага и раз}ъ{ни доказате-lIства за в&;lиtiпето Еа нrкое от
описаните ocEoBltдцlt. и lIре-]лага jIице. което Ja замеЕи досеrашшия члеЕ Еа €кипа_ като
посочи квашлфикация и IрофесиоЕа-lеЕ ol1иT Е I1рп:rожи доказателства за това ц за
съответствие с ворItативпо регламеЕтцраяите изЕсквatния за изпълЕеяие Еа съответЕата
fей]rост в обхвата па лорьчката.

(3) ГIри замява па в,rец от екипа_ Еовиllт ц.IеЕ Еа еюлла трябаа Ja прите]кава еквЕвапеЕтflа
квапификация и професиоЕаIIеЕ опит. Ее по-мatllкц от тезп ва замеЕ9Еия екперт.
Зztvяиата иа чlIeE от екипа Ее воJ' до промява в Iшащztltдята към ИЗПЪЛНИТЕJUl и
срокоЕете по Договора.

tlx. l1(1) ИЗПЪЛНИТЕJlrIТ се зать-lжава:

l. да взпълни възложеЕото lly с вастояrция Договор качествеЕо. lo.Elo и пьлЕо при
}с;]овЕята и сроковете Еа този Договор, като се съобразява с указавлята па
ВЪЗЛОЖИТЕЛJI и Еа л)угвте коI!петептIlи op.ztпE. ocвelt Koraтo са в
протЕворе{ие с trействаtците заýоЕови и подlакоflови нормативЕи док}шевти илi,l

ус.]rовIrяла Еа Договора;
2. ]а пре,fстави Еа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Езпъл}lеЕото по Договор4 във форлtата и по

вачиЕа. описаЕц в Еастощшr ДоIовор. в IIлсмо с лзх, Nэ З121 от l0,05.2014 г. Еа
РИОСВ гр. Шумев oтEoclto ПредсавеЕо в РИОСВ гр. Ш5.vев B,raBoBo задаrтие за
взработвапе па Обц устройствен п-]аIl Еа Община Върбпча Е в ТеЕlическrге
спецпфикации tiеразде,пяа част от Договор;

3. ra илфорtrира cBoeBpeMeIJEo ВЪЗЛОЖИТЕJUI ]а всички обстояге.lства.
възпреплтстващи ltзl1ьпItевцето uа ,I[оговора, като може .]а Еска от
ВЪ3ЛОЖИТЕJUl 1казаЕия за oTcTpaEJlBaHeTo ьv:

{. :а ияформира ВЪ3ЛОЖИТЕЛJI везабавЕо за всцФФ обстаятелстsа. които спореjI
вего съзJават или могат да създадат пробjlеми при качествеllото ц сроrцото
llзпъ..тЕеЕие ва ,Щоrовора. като пре],]ага в решеrцtя за предотвратяваЕе
възникваЕето ва проб.темите или мишлrлgзвра}Iе Fа техния ефект:

5. ла rвформира своевременно ВЪЗЛОrtИТЕJlrl за настьпir-rп обстоятелства. които
го цоставят в вевъзмо-лЕост да цзтгь,'Iвява задь:,D(еяиlIта си, с дел пре_]првемfilе Еа
деt:iствия по прекратяваяе па Договора:

6. да отстрапява коястатир;utltте от ВЪЗЛожИТЕJUI и о1. коvпетеrrlяцте оргаItи
пропlскя rl/п..тя недостатъци в и]пълЕеЕяето clt съг]lасно Договора за своя с\{етка-
в тlор1\lативнО регJаментвранrте д:]1в }тазанпте cpotoвe сле:t ПОЛJ-tIавапе на
ппсмените )ве.]опlrlеllия и]ти чказания за това от ВЪЗЛОЖИТЕJUl;

7. .]а осtlryри всичкE пеобходими ],с,lовия изпъ_tяеullето на Договора да бъlе
взвърl!евО от досочеЕите от него к-]ючовl,t експерти. съгласЕо пре.]стaвевата
Оферта за участrrе в процеfурата за възJалане tIa обществената поръtка:

7



пзготвяпЕн_{ чдст F,ко]Iоl.tlчвд оцiякд IIд оБцllя}.cTPollcTB!]H плдв tti оБцпцд върыtцп в процЕсд п,r
ПЕГОВОТО ПЗРЛБОТВАlIЕ

Чл. 12 (1)

(2)

8. да осигл>и спазваIIето Еа разпоредбЕге яа чл. 16, ап_l, 4 Е 5 от Наредбата за
Yсловията и реда за извършвме на екологц.OIа оцеЕха lla tl.lalЕoвe и програми от
експертите _ члевове Еа Ееговия екип, съобразно тяхната позициJI в екиIl4 за
целия срок яа изпьJшеЕие Еа Договора:

9. да оспгурu сцазвапето ва разпоредбите на ,fi. 3l, аq. 2l от закоЕа за блtолоIичЕото
разЕообрaвие от експеIпItте _ .l.тепове на ЕеговшI екиIl. апгаiкпрЕurи в qзготвяЕето
на Оцеяката за съвместимостта ва Общвя устройствеЕ гrпац Еа Общм ВърбЕца с
пре,ц\{ета и целите Еа опазваяе яа зшlштеЕите зоЕи по !Ut. 31, ал, 1 от Закова за
биологичяото разнообразие като част от Екологп.IЕата оцеqка па rrrafia- за целия
срок Еа изцъпЕепие яа Договора;

l0. да вЕесе по сметка на ВЪЗЛоIо]ТЕлЯ Е]и да представи под формата Еа бмкова
rарашIия гарФlцqя за изпъJIвеЕпе Еа Договора в разм9р ва 59lо (пет процеЕта) от
договорЕата цеЕа:

11. да издава факгри на възложитЕJ.UI, като се съобрirзи с изискваЕиlгrа му за
форма и съдьрrкание;

12. да оспгlрп адекватвото поддържане й оборудваяе ва работата па сксхертите от
екЕпа си;

13. да изтьiпява своtiге задъJDкеllRя по пастояцЕя Договор безлристрас,гно л лоя,,lяо,
съобразriо приЕциIшfiе па пIюфесFоЕаJт]аm етика и добрцте хракIяки в
съответЕата област;

14. да заплаца cBoeвpeмetlнo разходите! възtiикями във Еръзка с изгь.lнеяието Еа
]адьлжепията му по ЕастоящЕя Договор;

15. да осиryрява достъп и оказва съдействие ца ВЪЗЛО}(ИТЕJUI лри щюверки.
свързшlи с предоставеЕите услуги по Еастояцвя ,Щоговор, в т.q- да осиryрява едив
или ЕrIко_тцо с"т}скцт9лЕ с полiодяща кваJтифЕкацЕя и оrпrг, съобрщво
спецпфпката ва Езвършвaчlата лроверка! които да прпсъстват rrpв извьрrrlваrаето
на лроверките и да оказват съдействие па проверяващите ]IЕца: да оспг}?и достъп
до цяJIата доку!lентацliя, свързма с ЕзпьлпеЕйето па Еастоящия Договор;

16. в с.тJчай. .re определеЕа процедура по чл. 8- т, 7 е необходимо да се повтори
поради проЕуски, цесъответсвиlI и грешк!1, дотryсяати от ИЗПЪЛНИТЕJШ, да
зaшлати тrlксите, свързzu{и с тarзи процедура, като чаqт от цепата цо Договора;

l7. в раvките яа предложеЕата цеЕа да осЕIури участиеm rra tшецовете на своя екЕп в
процед)тите по rrп. 8, т, 7 съобразно тячяата компетевтlост;

18. да ве пубJrикува щкаква !лфорItация във връзка с.Щоговора, Ееза!исимо даJlи е
въз освова ца дЕtl{ни и ttlaтepи?lJll trа въ3ло)iс{тЕJULли др}то, без
предварителпото писмеЕо съгласие па последЕЕrI, което съгласие нjпй да е
безпричйЕЕо отказаЕо или забarвеЕо.

изпълнитЕлlIТ цяма праsо да се позове ва Еезцание я/иJп,r ЕепозваваЕе ва
деЙпостите, свързФ{и с изпъllцеЕие Еа цредмета Еа Договорa, порaци която прЕtIцва да
иска измеtlеЕие цJпл доqъJlнеtlие кьм същия.

изпълнитЕJUIТ е д.tъжеЕ да изготвя и предава своевремеЕво изработеЕото по
настояпlшI Договор.

Спирапето или задърж Iето Еа плZшIаЕия от въЗЛожитЕJUI по реда ва то3Е ДоговорlЕ,lи спорове между СТРАНИТЕ от{осЁо приJIагаЕето илrl ицтерпретирlшето tla
,Щоговора. не могат Да бъдат осповмие за забавяве иJrE прекратяваЕе и;ълнениqто на
задълхепията Еа И3ffЫIНИТЕJUI, освсп по предвидеяия в !оговора ред.

(2)
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.lt]готвяltЕll:\ч,r(тЕliо_lопlчrL\оцЕliклlt-\оБlцпrl!'сl'роllствfвtllднв{оБillllltлвърБlllltвпроllЕс.rl!_r
llfl oB01,() ll,rPl Ботв {IIЕ

Ч.1. 13 (l)

Ч.I. 1-1

tI.]. 15

Ч.r. Iб

vl,
Чл. 17(l)

(з)

(2)

В слlчаii. че ИЗrIЪJIНИТЕЛJlТ спре да изгь;,IЕява заJължФiията сu из8ъЕ llредвиfените
сл)чаи по тозu !оговор. той ще Еоси отговорЕост за Еастъпилцте вреJи за
ВЪЗЛОЖИТЕЛJt и няма да й\ц Ераво да цретевдира за какаито п да бп;rо обезцетевия
от стрма Еа ВЪЗЛОЖИТЕJUI по каквrтго и да би,lо причиви.

Когато IIЗПЪЛНИТЕJUIТ е предоставил част от ус]lугвте Е по-нататъulпото
l{зпь]тЕеЕие Еа Договора се окаже ЕевъзItожяо пораци прц.шlr. за които
ИЗПЪЛIIИТЕ.,UIТ ц ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Ее оIтоварят! ИЗПЪЛНИТЕJUГI цма прмо да
поjr}чц възнагражJеяrе в разIlер само за предост,веIrцте услчги.
В слrlапте Еа ат. l коцстатацЕите за предоставеЕите ус.:rуги се оформят в протокол от
комисия, вк]lючвzuца представ!tтели на ВЪЗЛОЯ(ИТЕJUI и ИЗПЪЛНИТЕJUI. ва база
деЙствЕтеiшо r.ввършевото.

ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е дгьжец:
1. по отвошевие ffа Еамиращп се прЕ Ееm орrtгив&тrt Fа док)а!ецтацЕя.

ИЗГЬЛНИТЕЛЯТ да по_],га гррlg{те па добър стопавив за съхравеЕието и
оЕа]ваЕето Еа докууеЕтите ц ще воси матерпaшна rt алмитrпсцативЕа отговоряост
за всиqкц uос.Iедствlrя при заryбвацето иФ погяваЕето ва Talсt{Ba доýlrеятЕ:

2. :а третира всички .IoK}i\feETи я шформация, лредоставеки му във връзка с
l,!зlтьтlеЕиетQ ва .Щоговора като qастви и поверитеjlIIи Е да Ее ги разкрива без
предварггелЕо пl{сvеяо съгласие ва ВЪЗЛОr(ИIЕЛД освен ако това е
Ееобход4vо за цеJ,Iите ва изпълнеЕието Еа Договора_ 1.1]lи е задъjDкеItие на
ИЗПЪЛНИТЕJUI цо сидата яа Еормативев акт и.rlи по вскаве Еа tомrrсl,енrея съд-

ИЗПЪЛНИТЕ,lUIТ вяма прalво на за]а'lащале по предостaвеЕиlе усл}пл, които съгласво
приемо _ преfzlвателttите щ)отоколи по iп. 20. ал. б яе са приети от Ередстalввтелите ца
ВЪЗЛОЖИТЕJUI.

ИЗПЬJlНИТЕJ'UlТ е длъжен да пзпъJIIIи поръчl(ата с грижата ла 3обър lърlrэвец и в
заццта иятер9сите па ВЪЗЛОЖИТЕJUl. По време Еа изгьJ]ЕеЕI!ето ila този Договор
изгБлниТЕJUIТ е ;:tльrкея да спазва вситIки прилоrки]!tв техпически сталдарти и
ворми. законц подзакоЕовI! ЕормативIIIi arKToBg. и др.. касаещи язпъjтЕеяЕето Еа
Договора.

IIодизпълнrгLпи
ИЗПЪJIНИТЕJUIТ ск:Iюtват договор за подизпьлЕеllие с поJвзпъ]яителите. посочеЕц в
Офертаm на ИЗПЪJlНИТБJUl - црилоr(еЕие към Еастоящия Договор. ако !l]!!a такивд.
Сrсточвавето Еа аоговор за подЕзпьлЕеЕие Ее освобождава ИЗПЬЛНИТЕJUI от
отговорЕостта \!у ?а пзпълЕеItие Еа Еастоящия Договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ fffi!а пр.во да:
1. сIстючЕtа ,]оговор за по.:lизпъ.lЕеяие с лице! за което е ша,чице обстоятелство по чл.

47. а,1. l иrrи 5 от зоп:
2. въlтага изпълецпето на едва п]ти пове,tе от дейЕостите. вкjIючеЕIл s предмета Еа

обществеЕата поръч{а. ва .тЕца. които не са поJизпъJlнцтеjlи:
3. замеIlя ttосоqеfl в Офертата поj]Irзгьлllител. освев когато:

а) за пре],1ожеЕия под]iзцьлm{те' е Еапшце Е:,Iи възпикве обстоятелство по .tл,
47. ir,r. ] и,тt 5 от ЗОП;

б) предлохенпяТ подt зпъ]нЕтеJI Ерестапе да оIIоваря на lloplraтцBlto
изискваЕе за изпъ]-tяение на еJяа иJlи повеqе от деIiяостllте- вкjIючеIlд в
пре;т!ета ва договора за поJизriьrпевllе:

(2)



\ lt]го'l'вяllЕ !l r ч\(.l' Еко.lогllчlt.,l (ЛIЕllli,t IL{ оьшliя l-cTPoI'icTBEll п.l.\tl l[r оБщltllr върБпцr в проIшс \ п\
нЕговото Ir]г.rБо,l,в.1ll€

в) договорът за поллзпьпвение е прекратев по виllа на по.ilизllъjlt{ите-Iul.
вlс]ючитеIuо в сr}чаите по а;I. 6.

В срок ,ао три :rш от ск_lючвапето Еа .1оговор за полlзпълцеЕие и.пп Еа :]опъltltйте.ll]о
спораз}i\rеЕие към Еего! llqи яа договор, с който се за\rешl посочев в Офертата
подиfпь:твител. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ изпрatlца оригивапея екзе\iп..rяр от fоговора или
.]опъrЕяте]lвото споразу\!ение яа ВъЗЛо}(иТЕJUl заедяо с .trоказателства- че Ее е
Еар1Iпена забраlата по &п. 2.

Подизпълrrите.'тите rrямат право Ja превъзлагат ел{а lL]и повече от деrjностгге. които са
вк],IIоченц в пред\Iета на договора за подизпъ,.IнеЕце.

Не е яарl,шение на забраЕата по а]. 2, т. 2 и по аl. 4 доставката на стоки- материаtи ипи
обор),.]ваIrе. Ееоб\одимЕ за изпълЕепието на обществевата поръtка. както и
ск.lюtlването Еа fоговори 9а усл!ти. KorTTo Ее са qаст от Еастоящия Договор. съответцо _

от договора за подизпъIведие.

изПЪлнитЕJUIТ е дтъжея Ja прекрати договор за подЕзпъJшецие. ако по време ва
изтьлЕеЕието nly възЕикне обстоятелство rro ,п. 47, ал. ] или 5 от ЗОП. както и прtl
Hapmlaвaнe ца забралата по а,1. 4 в 14-дЕевеЕ срок от чзнавlшсто. В тези с_тучаи
ИЗПЪЛНИТЕJUIТ скiюlrва вов договор за подизпъ.тlеЕие прr{ спазв,ше ва усjlorrията и
гзисквапията ва ал. l - 5.

ЧJ. 18(l) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прЕеvа цзпълЕеяието на дейвост по насгояlция Договор. за която
ИЗПЪЛНИТЕJUII'е сю.IючиjI договор за подЕзтьJIЕепие. в прI.съствяето на
ИЗПЪЛНИТЕJUI и на полlзпъ_:tнитеJIя,

Лри приемашеrо ва работата И3ПЪЛНИТЕJUIТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕJUI
доказателств& че договорьт за подизпълЕеЕце е прекратея. Iiiпi работата или част от
Еея Ее е пзвършена от подизпъпнйтеrUI.

ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ извърlпва оковчателrrото цлащ.цlе по.rq. З, а,,1_ 2, т.4. коfато за
Еастоящиrl Договор Еvа с{люt{ени jоговори за цоfизпьпЕепие, слеf като по,т}аIи от
изПЪЛниТЕjlUI доказате-пства. qе е зaшлати]I Еа под!iзпълпителите вситФ, работи-
пряети по реда Еа а1. l.
АJшЕея 3 Ее се припала в случмте по an. 2.

ларичltите вземаFия по договорите за подпзпьпяеЕие са црехвърляеми. могат да бъ,]ат
зtL,IагаЕи ц върху тях може .1а се Езвършва прпl!,,штеJIЕо изпъляеЕие.

IrРЕЛАВДНЕ И IIРИЕМДНЕ Ж ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпьцяеяието па цастоящия ,Щоговор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕJUI по pe:ra. опрлелен
в пастояшя Договор.

В срока rro чл. 2. ал. l, т. 1 от ИЗпЪлIIиТЕJU{Т lrpe,]rвa в депоЕодството Еа
Възло)Iо,{ТЕJUI с придр}rкитеj-lво писмо Докr]ада за Екологична оцеlrка ва обц
устройствеIi плав па Общипа Върбшtа в процеса Еа Ееговото изработвапе във фаза
Предварите:rев проект в обе,v и съдьржадие съгласЕо IIастоящIUI .Щоговор и
прилоrкеЕията къlu него. Преда:енияг Док,rад се вIтисва във входrщяя per иr:rър ца
ВЪЗЛОЖИТЕJUL

В сром по ч-.r. 2. a,I. l. т. 2 от ИЗпЪJIниТЕЛят предава в деловодството па
ВЪЗЛОЖИТЕJUI с првдружите_.дrо писмо ДокtаJа за Еко,-IогЕ.Iна оцевка на Общ
.чсrройствев rшац яа Обцина Върбица в процеса на неговото изработвltяе във фаза
Окончате_T св проект в обсм и съдърlкавяе съгласяо Еастоящия Договор и при,]rожеЕияга
към rего. Предадеuияг Доклад се вfiисва във вхо,fлщя регистър Еа ВЪЗЛОЖИТЕlЯ.

(_з)

({)

(5)

(6)

(2)

(_1)

(1)

чл. 19

vIl.
Ч.т.20 (l)

(2)

(])

10



п]lt'о]'вяllf ltl ч.t(т ЕIiо.lопillllл оцtrшс{ tlr оБцllя !,(.тPollcтBaп ll'rl{t tL\ оБщltнt аърБlll1{ в процЕсд ll1
яЕговото п]рrБотв.\ЕЕ

({) В се:елuвевев срок от датата на вхоllящия цo\tep по ,LrL 2 в aL 3 ВЪЗЛО]КИТЕJUlТ
чрез tпъ.пiомощеЕп свои пре]ставите.ти в прпсьствието rа ИЗПЪЛНИТЕJUI прег.'Iеlк,]а
предацеЕ!tя Доrспад за Еко.rогина оценка ва Общ устройствея плая ва Община Върбица
в процеса ва Ееговото изработваде в съотвепlата фаза за съответствието му с Писмо с
изх, }Ф 312l от l0.05.2014 г. яа РИОСВ гр. Шlъtев отвосво Прелсавеяо в РИОСВ гр.
Шумеu гшаново задllнIIе за д]работваЕе Еа общ ),стойствен п,тап па общива Върбица
ц с ТехЕическите спецификациЕ. првjlоrкеяи към настолция Договор, За резу,]гrатите от
извършеЕIt прег]lед ВъЗЛожитЕJUIТ дава стаЕовIiще.

(5) Със ставовището по а1, 4 ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ има право Ja прЕеме без забележхи
рaLзглежJаяЕя Доюаад. да го въряе с комецтарD r лрепоръки за доЕъ,.Iвапе п/ЕjIи
преработваяе. и:rи да Ее го приеi[е и да го върrrе за lцлостко прерботваяе, като
опре]е_u раз)lлtев срок за това. Становището на ВЪЗЛОЖИТЕJUI е задълrкЕтеIЕо за
изгьJlнитЕля.

(6) В случай. qе със стаЕовпщеlо по ar. 4 ВЪЗЛО)iСtТЕJUIТ приелrе без забе_,rе;кки

разглеъ:даItлJl Док,lад. сТРАнитЕ съставят и подписват двустраlев приемо -
предавателен прокол. задьлжцте-rltlо съдьржац заключеЕие. qе:

1. {окладьт за ЕколоIltчна оцеЕка ва Обц устройствеЕ rLцап }ra 0бщIпrа Върбица в
процеса Еа tlеговото изработвме в съответната фаза е с Ееобходимото
съJържаЕие съг.lасно действащата ЕормативЕа 1,ре,16а и tlзисt<заяияга па
ВЪ3ЛоЖИТЕJUI:

2. Доrсхадът за ЕкологиФа оцецка на Общ )rтройствеп плац gа ОбцIина Върбlша в
процеса Еа Ееговото изработваrtе в съответвата фаза е е пprteT от ВЪЗЛОЖИТЕJUI
без забе:rеiкки по отношеЕпе Еа Ееговия об_!<ват:

З. Докlа,тьт за Екологиllва оцевка Еа Общ устройствеЕ плав ва Обцина Върбица в
процеса ца Ilеговото изработваЕе в съотъетЕата фаза е / яе е предадев от
ИЗПЪЛНИТЕJUl и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛ_lI в срока- опреJелен в !оговора.

() В с.плай. че ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ върпе разглеr(даЕля Доri]а,I за допъJIваЕе лtlили
частитло преработвfliе. ипи за цялостпо преработваве. той заJь]тжЕтелпо опцсва
съответIIЕте забе.]ежки. Забе_:rе;кrсите трябва да са мотивираflи u прLIр}хеЕи с
-1оказаlе,,lства. когаIо loBa е възvожно и необхо.ltlчо,

(8) В сщчай. че ИЗПЪЛНИТЕlUlТ це е съгласеЕ със стадовицето ва ВЪЗЛОЖИТЕJUI по
an, 4. той изготвя пяспIеIIо възрaDriеЕие. в което арг)ъlеЕтира .IоводFте си и го предстмя
на ВЪЗЛОЖИТЕ,lШ в тридItевеЕ срок с_qед пол}чавапе Еа стаяовltlцето Еа цос..IедЕиrl.

(9) В тридевея срок сrед полYчаваllе по реда па .rп. 24. м_ l Еа възражешtето на
ИЗПЪЛНИТЕJUI по ац. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторво стмовЕще. При това той
има право ]а прпеме ltапьпяо или частично аоводЕте Еа изпълнитЕJul или ,ца ги
отliвърJти и да повторц първото стaшовllще gьс съоIветЕпае комеЕтарЕ и препоръкц.
като оuределв pa]}-!!eiJ срок за отразаалето им ц лредставяЕе на {окпада за
Екологцчпа оцеЕка на Общия устройстве пjlirя в процеса ва неговото изработвме в
сьответgата фаза от ИЗПЪЛНИТЕJUl. ИЗПЬJIНИТЕЛJIТ е :тьiкеg да се съобрази с
коментарите и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕJUI и да ги отразв в !ок,rада.

(l0)0пределеният срок за допъ.rваке и/и,,ти частlл"lно преработване. tl:tи за ця.'IостЕо
преработвале ]алоqва да тече от датата Еа ло]l\,чzlвме !а становището на
ВЪЗЛОЯtИТЕJUl по ап. 4 извън с4чаите по а.1. 8, и от ]атата Еа поr).l.вш{е яа
повторЕото стatновище ва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по an. 9 в оrlчаите по arl. 8.

(11)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава,Щоклаlа за Еколоrт.+lа оценка ва Общия 1стройствен план
в процеса ва неговото цзработваце във фаза Пре:rваритеjlеп проект с отрlrзе{lл
KoMeBTaptrTe и препорък!rте на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по ajl, l0. по реда на a'r. 2.
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п]готвянЕ н. ч-t(-l [ýо,lol пчIlд оцЕшi{ tfl оБщllя -\ 
(.lРoll(: lB[ll lL,lдll lt\ оьщllllл върьпц{ в lt?оц[с-{ lt\

rIЕгоаото ltзр,tБо-I,валЕ

(12)изПЪл1{итмЯТ предава Докlrаца за Еко:lогцчЕа оценка ва Обпшя 1сцюйсmея п,паЕ
в процеса Еа l{еговото изработвме във фаза ОкоЕчате]Iен проект с отразевп
коIfевтарите и препоръките яа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по а1. l0, по реда Еа а1. З.

(l3)3а.Щок:rада за Екологи!lва оцеям на Обцrrя устройствеri п-!чu' в flроцеса Еа Ееговото
lвработваliе в съответЕата фаза. предадеи по реда Еа iu. ll и a]l. 12. се прIilаl.а
процедрата. ошлсаllа в ЕастояIIIиJI чiен на Договора.

(I4)B с"тлай. че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ яе предаде Доклада за ЕкологвчЕа оцевка Еа Обцця
устройствеq п]аш в процеса Еа Ееговото изработваЕе в съответната фаза с отазенц
комеЕтари ц препоръки в сроковете по ат. l0 ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ си запазва правото да
Ее приеме съотвепrI Доклад и да откаr(е плаIцаЕето за изготвяЕето м},. вкJlю!l!tте.,tЕо
п-qащаfiето за изготвянето на Еко;Iоги!шата оцеяк& за която се отЕася този Доrйад,

(l5)B случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛJtТ Ее се произяесе в сроковете по ал.4 извъЕ случаЕте по
ап. 8. пм по ат. 9 в стJ"rаите Ео aп 8, везависЕмо от Ееговото с.r-zшовище, се сч9та че
Доtс,rадът за Еколопrqrа оцецка ва Общпя устройствев плм в процеса rrа Еегоаото
изработваr,rе в съответната фаза е лрпет от ВЪЗЛОХИТЕJUI без забележки по
QmошеЕпе съответствието му с fIлсмо с изх. .1,1! 3l2l от 10.05.2014 г. Еа РИОСВ ф,
Шlvея отяосяо Пре.fсавево в РИОСВ ф. Ш}тлец ллаltово задаЕие за Езработваяе ва
Общ устройствеЕ пrап ва Обшгва Върбш{а. и с Техш.ческите спелификаlци.
прIlпохеttlt към Iiастощдя Договор, п Ее IIодIежи на връlцане за части!lяа и.lи
ця,:lостЕа Dреработка в това от!lошеяие.

(16)Когато ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ предвижда усвояваЕе Еа веустойки по ,Щоговора_ в протокола
по а,-r. б се лосо.rва кое за;IIължеIrце Ее е ЕзтьiтЕеЕо. каква е формата Еа веизпълвеЕие й
кirкъв е точниятраlмер ва леl,стойкага.

Чл. 21 (1) В трипневев срок след в,.tизаliе в cll'ra EIa РешеЕието Еа Общинския съвет за одобряваяе
ва Общия устройствеп IшаЕ яа Общива Върбица СТРАНИТЕ сьставят коЕстативец
протоко,1, с който се удостоверява дзпъj1Еешaето Еа вастояция ДогоЕор.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕJИТ предвякца $вояваЕе па Ееустойки по Договора. в протокола
по а,т,1 се посоща кое за_цъл}кеЕие не € изпълвеЕо, KatKBa е формаm ва Ееизпъдцевпе й
кatкъв е lочнйят размер на не),стойката.

Ч.I.22 ВЪЗЛО)iС4ТЕJUIТ !!оrке да иска писмева rшформация отвосяо всички факти и
обстоrгеrства, свързаltи с изпьJIЕеш!ето на яастощЕя Договор,

Ч,т.2З ИЗПЪЛНИТЕ.l'UlТ, по своя прецеЕl(а и]-rи в отrовор Еа иска[Iе на ВЪЗЛОЖИТЕJUI по
.Ln.22, пзготвя п пре,lставя Еа възложиТЕJUI писмеЕи ,1оIс.lалr. справки. стмовищаJ
лpoтoкo"ltl и т.н: съобразво ковкретиата сиryацпя,

Ч,1,24 (l) Предавалето ца докумеgтиае по *r. 23 от ИЗПЪЛНИТЕJUI ца ВЪЗЛО){С4ТЕЛЯ се
извършва по е,lЕп от следните яачивп:
l, Еа ръка с приемо - цредавате]lеЕ протоко'I яли с вписваЕе ва съответвиrl доý]\!Фlт

във вхоjUIщия регистьр па ВЪЗЛО)t(ИТЕЛЯ:
2. по фасс срецу писмево потвърiк:еЕие за по-!учrlваЕе:

3. по пощата с препоръчаtно ппсмо с обратна разrrиска;
4. по eJreкTpoцBa пощас потвьр)tilеЕце по електlюяеЕ път.

(2) За raTa ва предавд{е яа док},Iлевтите по цп, 23 от ИЗПЪЛНИТЕЛJl ва ВЪЗЛО)t(ИТЕЛЯ
се счита датата Еа пршеIlо - IlредавателЕия протокоjL съответво ,traтaтa Еа цомера във
вхо.trяпIйJI регисгьр на ВЪ3ЛО]КИТЕJUl! ,faтaтa Еа изпрацЕне цо фахс. датата Еа
пощеЕското K,TeI:iIro Еа обратната р,Lшиска. датата яа изпращаЕе по е.'Iектрод}lа поща
при тлаJплчIле ва потвърriдеЕие.
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ll]готвявЕ п,r ч,tст EKo,lol ltчtlд olЕmi.l tf\ оБщrrя l,(.IPol'icтa[ [а\н }tl оьulttпл върБltцr в процЕслtt\
пЕговото lврrБотв.\пЕ

(З) В с_rучай че gе е по,lучепо потвърr(деЕце за получавФrе цо елек]р()нен IIът в рzцtкпте Еа
24 часа от цзпращавето lla ,fо{)ц(еЕт по ехектропЕа пода. докчN[ентът се счIfта
1lепол}чеп.

Ч:r.25 ПредостазяЕето Еа устЕи коЕс}aттаци!t ц стatповиша се удостоверява с па.\летни запискп.
протоколи от срещц ll .1р.. лодписани от преfставцте,lи flа СТРАНИТЕ по Еастощия
Договор. кодто се съхрzutяват като част от -1о\-}а|еЕтацилта във връзка с изпъ.Iшението
Еа Догоsора.

чпL
Ч.п. 2б

отговорност и сАнкцrlи
В случай flа забава при изцълЕеЕие ва за-]ължеЕие по Доловора, }.достовередо по реда
Еа последflхJI. ИЗПЪЛНИТЕJUlТ дьлlr.и ва ВЪЗЛОЖИТЕJUI неустойха в размер ва 0.1
70 върху стойността rra ДOговора за Есеки деIt забава, но tle повече от 10 О/о за цеrия
срок ва забавата, Cptaтa се уiърr<а от .fъ],lжимдте плащмдя на ИЗПЬЛНИТЕJUt.

Прв коястатr,rране Еа вевъ?становими вредц за ВЪзЛожиТЕJUI порали l решки иjIх
пропуски 1,1a ИЗПЪЛНИТЕJUI. !стаЕовеЕц в официаппи док}ментЕ на компетевпIи
оргаяи. ВЪ3ЛоЖИТЕ,ЦJlТ има право ]а !,]ържи съответнпе с}а!и от .ть]-!,iкп]\fи
пл,ццаЕия на иЗПъJIнитЕJUI и/и,rи да 1,свои съот8етните с}.а{ц от предоставецата от
ИЗПЪЛНИТЕJUI гараtтция за изпълlrеl{ие ца Договора. Дко вредпте са по-големиt
ВЪЗЛОЦ{ИТЕЛJIТ може да търси от И3ПЪЛНИТЕJUl обезцетеЕпс за вреди tt
пропчсяати по]lзи по общЕr pe,n.

flри пъляо цеизпълнеЕие Ita задъпi(еЕие по Договора. },достовереяо по реда Еа
ЕастояшшI Договор_ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ JьJT,{(ц на ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯ яеустойка в разлtер
ва l0olo от стойвостrа на Договора.

Вьв вси,ки случая па разваля]:tе и_irи прекратявме fla Договора пораjш Itеизпъ;lrlение на
И3ПЪЛНИТЕlUI. пос.lедЕиrIт ,тьлlки връщдlе lta ЕедъjDкимите аваЕсово получеЕи cy\tlt
в срок] цIrсмепо оцределен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. в сл!чай на получеяи такпва. При
забава за връщалето lia тезц с)i\{й в пQсочецЕя от ВЪЗЛОЖИТЕJUI срок, се дьJж!т
з (оItЕата лихва по tl,l. 86 от ЗЗД.

В сrl.чай че ИЗIТЬJIНИТЕJUIТ ве възстанови c},lt ETe в опре;lе.lеЕiя съг.часпо ап. 2 срок,
ВЪЗПОЖИТЕЛЯТ има лраво да получи су!fите в размер съглас!iо поканав, веjцtо с
дължш\tата лихва за периоfа ца !росрочието.

Когато ИЗПЪJIНИТЕJIIIТ пе възставовц c)afиTe по реда Еа доброво-тпото изпъjlЕеtflrе.
ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ пристъпва към прин}дпте_'lпо събираце Еа дъл]кЕците суми по
закоllоусIдIовеЕФI pei.

Всrтчr<и разхо:и. свързiцlи с възстаЕовяването ва дължшми с} lи Еа ВЪЗЛОЯС4ТЕЛЯ,
Еез,вцсll-vо от освовадцето за това. са дзця.тlо за сметка яа иЗIТЬJIIIитЕЛя_

СТРДНИТЕ залазват правото си Ja търсяr обезшетеЕие за претърпеriи вреJи и
пропуснатИ ползи от неltзЕъlЕепието в сл)чай. че те ЕаJ_]iвърлят Jоговорената
пеvстоЙка. по обЩия ред, пре]видеЕ в българското заководате_riство.

Напожепите глоби от дърхавЕите инстит)aцлlи за устаяозеЕи цар}шеЕия при
llзпълIlевt{ето Еа вастоящи, ДогоЕор са за cIleTKa Еа вияовцата СТРДНД и се заплащат
от нея.

При частично тiепзпълЕе1tве. респектItвво fабазено пли l{екачествеЕо. непъ--IЕо. Ееточно
изпъ,luеЕяе Еа възложеното с този Договор. пълй .1ипса на и]пъпяеЕие. илц при
каквото и ла би.-lо :руго Ееизпъ:lltеЕIле яа заfыI)lсеЕ!тя по тОзи Договор.
ВЪЗЛОЖИ-ГЕЛЯТ и!й право да Езисква съставяяето па ковстативен lipoтoкojl.

Ч.r.27

Ч.r.28 (r)

(5)

Ч.r. 29 (I)

(2)

(з)

(])

(2)

Ч.,l. З0 (t)

1з



lllго'гвяllt ll.{ ч1(,т Ebo.ioпIrllLr оцfllкд н\ оБшпя !,сl,роli(.твЁн rllлн нл 0Бпlllпr върБпц[ а процЕсl lL\
llf 1,oвoтo пlр.\БогваllЕ

подпfiсац от представител Еа ВЪЗЛОЖИТЕ,IIll я ИЗПЪЛНИТЕ.JIЯ t4:rи дегов с.1-,лiпте:1,
Тоз}t констативея протоко.,l е го.що доказатеJIство за )траrtiтяваЕе па правата rа
ВЪЗЛОЖИТЕJUI срещу И3ПЪЛНИТЕJUl като веизправяа СТРАНА. в това число ц .]а
прrrчзаща Ееустойки от дьлiюlмц кьм И3ПЪЛНИТЕJUI сl,лrл.

(2) при отказ ца иЗПЬЛнитЕJUIТ tttи ва вегов c.T)l)ю.Te]I за подписване lta коЕстативЕIм
лротокол llo a_:r. l. каь,то и Iц,и невъзмохЕост Ilре.ilставите_-1 Еа ВЪЗЛОЖИТЕJlЯ ]а се
свърже със cjl}'rn' Te.1 на ИЗПЪЛНИТЕJUI. коястативввят протоко-,I за ЕеизпъпЕеяие се
по]I1исва от ВЪЗЛОЖИТЕJUI и-rrи Еегов c_'lРKtlтejl и ,fвllмa свиJете_]и. !r е годно
доказатеjIство за \пражЕяваЁе Еа правата Еа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ среlщl ИЗIТЬЛНИТЕJUI
като веизправва CTPA}IA, в това !мс;lо l, j1a првхваща ЕеустоЙкп от дьl}киIll,t към
ИЗПЪЛНИТЕJUI суýtи.

Ч.п.31 При каквото и да било пепзпълнецие от страЕа Еа ИЗПЪJlНИТЕЛrI ВЪЗЛОЖИТЕЛJlТ
може да търси лли удърr(a дъл]кимите по !оговора неустойки при ус..rовие ва
коцстатЕралето м}, по реда яа ч]1.З0. а1.1 ш 2.

ш.
Чл. З2 (l)

гАрАнции
Гараяцпята за изтьлЕеЕие на Еастояцlшl Договор е съгласво Условr!ята. изискваЕяята и

}казаIrпята за }частие в процед,рата за възлzlгане Еа обществеЕата поръчка, f'араЕцията
за пзгь..IЕепие ще бъде възстацовева Еа ИЗrЬЛНИТЕJUI, респектцвво ще бъде вървата
бапtовата гараяция за изIiъ-:шеЕлlе при )lс_:rовията ва ал. 2 и &r. 3. При нето.тво. вепълпо,
забавеяо r,r,пт некачествеЕо изпъjIнеЕие пr-Iи при rипса Еа изпъпнеl{Ilе гарФп]ията Ее се
възстановява_ pecrteKтriBнo ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ )!ражяява правата по баиковата
fараtiция ]а изтtъ:тнеЕие. Отfепяо от mраЕциJIта за изпълЕевие ВЪЗJIОЖИТЕJUIТ моrке
да търси и дъ,,lrклýlше по ДогOвора Ееустойкй.

В слlчаl'i че гараялията за цзлъ..rЕеЕие Еа вастояцlшt Договор е под формата TJa паричяа
гарш,lцпя- в 10 (.]есет) лJевен срок c]q] подписването 1'а приемо - предаватеjIяия
протоliоп по ап. 20. a,r, б за Докпада за Екологиtша оцеЕ(а да Общ устройствев плав на
Общияа Върбица в чроцеса на негоаото Il]работваве в във фаза Ilpej,BapиTe;ell проект
ВЪЗЛОЖrlТЕJUtТ це освободи часIи.IIIо cyltaтa шо гараЕIIиrта. като възстанови ва
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ c\ana- рав!явацIа се на 60 О/о (шест]есет процевта) от първоЕачмЕия
размер ira гаравцигга за изпълЕение яа настояltltля Договор. Оставатите 40 О/0

(чепrридесет процеtfrа) от първо!lача,.IЕия размер Еа гарчtпциJIта за tлзпъrтвевие на
вастояпJшI Договор це бъае възстаяовена на ИЗПЪЛНИТЕЛJl в 10 (neceт) ,1невеЕ срок
сле] подписваяето ва коЕстатцвЕия протоко_т! по чл, 2l. aJT. l.
В с-lчай че гаранцията за изпълвеtше Еа Irастоящия ,Щоговор е е във rltд Еа баЕкова
гараЕция. с,lе.1 лоfлrlсваяето ва приеý!о _ пре]авателЕия протокол по чл. 20, ал, б за
Доютада за Еко:lогичrrа оцеIftа на Общ ,стройствеЕ плаЕ Еа ОбцtrЕа ВърбЕца в процеса
Еа rrеговото пзработваrrе в във фаза ПредварителеЕ проект ИЗПЪJIНИТЕJUIТ има право
,]а заIlенд тьрвоваsмцо представеItата гараttliirя за изпьлIlеItие fiа Договора с яова
TzlK,lBa. оlтоваряпlа uа Bcarfl(It ус,]овия ца ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. посоqеl t в Усповияга.
изисквatЕията п )казанията за }частие в процед_Iрата за въf-]агане Еа обцествепата
поръчк-.а. пpll]orкeEtt къ1| яастояция .Щоговор. и с размер. равliяващ се Еа 40 О/о

(четиридесет процеЕта) от размера ва първояача]яо преJставеЕата гардlция. Бавковата
гараЕция за тгзгь,:lненIле ла Логовора це бъде вървата ва ИЗПЪЛНИТЁJUI слеJ
поJпEсването ва (онстатIлвIlия пpoтoкojl по ч.i1, 2l. ап. l.
В слr,чаii. че Iаралцията за лIзпълпепие е във BlrJ ва бмкова гара!fiцля, тя 1рябва да се
полърjка ваIи_]яа fo tlастъпване lla предвидеЕпте в ЕастояпIшr .Щоговор ус-rовия за
ос вобоriдаваl{ето й.

(2)

(_з)

(.|)
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II]готвянЕ !i.r ч\(,t Еко lol llчtl.t оцЕшi,r нд ()Бщпя ! ('тPor'l( ] atl! п.l rt! ll.\ оБlltпнr върБIll1l в процЕ(:д tl{
llf ! ollo-1,o п]рrБотв tlItr

(5)

(6)

В сjlучай че къ!{ iатата Ёа !лзттгlане BaJ-IE;IEocTTa qа гараЕцЕJIта за 1л]пъпЕеIIIIе Ее са
Еапaце всячкtI цеобхо]имп условия ]а освобо],кJавa!нето й. сроьът на BzUlиJIIoc] на
гармцдrта за изrьilЕеятле се ).дъ.]жааа по искдIе па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок по
!астьпва[tето на теfи \lсловия.

Гаранцпяга заllзЕь:-IЕеЕце се за_]ърка от ВЪЗЛОХИТЕЛJI. аfiо а процеса на неrовото
изIIълЕеrше възникuе спор [tФкду СТРАНИТЕ, който е Blreceн за реш.lваЕе от
Koj\tпeтeнTelt съд - ;:lo решаваяе яа спора. Сыцата се освобождава cjle,] решаваЕе Ira
спора] ако решението е в поJlза Еа ИЗIIЬЛНИТЕJIЯ ocвelr д(о за ВЪЗЛО]{С{ТЕJU{Т Ее
е па-т!lце др)то основаЕие ,]а я задържи

НЕIIРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗЛКОНОДАТЕЛСТВОТО И
ВЪЗIIИКВАНЕ IIА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
По смлсъла ца кастоящия Договор Непреодо_rшма сIaла са обстояте_lrства от lсвъвредетт
xaparfiep. които СТРАНИТЕ при полzгltне }la ,fължимата фцхса не са л!огIи вги Ее са
биrгr льжпи да пре.лвиJят апц преаотвратят.

не е Еапице непреодо,тri\и сuла. когато съответЕото събитие е вастъпипо всiелствие Еа
Еепо,:lохеtlа грижа от вякоя от СТРАНиТЕ иjпr ако при поjlахдIе на дъ],liшлмата грпiка
това събвтие е мохе,]о да бъ,]е предотвратепо.

СТРАНИТЕ по Договора ве отговарят eJHa спрямо друга ]а ЕеЕзпъ.lнеяие. забавево
пзпьrIяеЕие ЕjIи Ееточ!tо изпъjIIiеЕие Еа свое задьiжеяие в резуjlтат яа настьппjIо
събитие. което може да бъде олреде]lеяо като llелреодоляма cи:Ia, в том r]ис_lо и за
при.плне!lllте от това Ееизпълнение вреди.

Алинея 1 не се при_]ага за права !lлп задължеЕия Еа СТРАНИТЕ. KoETo са възвиквацц
пjIи е трябвмо да бъдат изпъ,]неЕи предп вастьпваЕе Ita Непреодоjlи\tата c!Ln&

СТРАНАТА- изпъJшеяието Еа rшето задъ]DкеЕие е възпрепятстваЕо от НепреодолILма
c!t]la, е дгьrоiа в тиi.Еевея срок гпсмено да }ъедомй fp),faтa СТРДНД за
ЕастъпваЕето. съответпо за пре.lстаЕовяване въздействието ва Непрео,fо.lиллата спtа.

х.

Ч.п. 33 (l)

Ч,r. З{ (l)

(2)

Чr. 35 (l)

Ч:I. Зб (l)

(2)

(з)

(.l)

(2) Към 1ведо,lrлевЕето по aJ,I.l се прилаmт всички репеваЕтви лtlили яормтшвво
устаповеrи Jоказателства за Еастъпваяето. естеството и размера tta Непреодолrмата
сtLца-

В с,тучай че !lлое от доказателствата по аq. 2 се издава от коItпетеЕтяите орrаЕи в
срок, по-дьlъг от посочен!lя в ajt. 1. СТРАiИТД. изrьjIЕенпетQ Еа !lцето задь_:DкеlIве е
възпрепятствzlIIо от Непреоfо,lимата с!ца, е дтьrfr-яа с }ведоNгIеЕието по а.!, l да
съобщи за това обстоЕтепство и в тридвевен срок сjIед предостlвяЕето на съответЕото
доказате_]ство от компетеЕтцl!я оргал да уведо}ш др}тата СТРАIIА п ]а пре,]стЕlвIl
,]оказате-]ството.

стрдIlдтд. изпъ:lнецието па qцето заjlъ_-]riевие е възпрепятствaшо от Непродолиrrа
сила не llorae да се лозовава Еа Heпpeo:lojlлl\la си,lI& ако Ее е изпълвиrlа заjlъjlхеЕЕето
си по ац.l.

При позовававе на Непрео]оли\tа clrra СТРАIlДТА. пзпълнеЕието яа чието
за_тьлжеЕпе е възпрепятстваяо от Непрео]олимата ctl]a, е .]льrкЕа ]Ia npeJlпplre}re
вситlхп възjllожни Nrерки. ]а,]а огранfiчи последпцIтте от яастъпването на събrlгпето.

(2) CTPAIIATA е льiкна- c_:lei съг.тrас)rвlше с насрецшата стРднд. ,fa продъJIжв ]а
Езпьлтlява ,l,atзt| част от задьпrкенията спj които Ее са въllреIrЕтствaши от
непреодолимата сr-]а.
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Iвlотвяll[пlчr(-l fкo. lоIllчп1 оцlilпi t ll\ оБutllя !,(TIorl(,TBEll l1.1\ll llrоБпlпIIt върБtlltr в проIцс ll,r
lt[l1rвого !l]р\Ботв1нЕ

Ч.l. З7 (1)

(J)

Чл. З8 (1)

Ч.r.39

xl.
Ч.l. .l0 (l)

(2)

(з)

Когато обстоятелства от извъЕредец характер, които се опреде-lrт като Непреодолимата
c!L]a. възпреIUlтстват по такъв Еа!Iиц !злъпевието lla задьjl]iкеппята по Договора_ че Еа
практцка водят до Еевъз]!lожвост ва изI1ъ.]1]jеяието fiа Доrовора като цяло. cTPAliATA.
изпъr:lяевието Еа tIиE,To заJъrrженшl е възпрепrrгстваво от Непреодо]IцNtата сL,lа. ведЕо с

уведоlдlението по ч-т. 35, лr.I. пцсмеtlо )ведомява др}тата сТРАнА за спир.tне ва
изгь.,IяеЕlIето Еа настоялця Договор до отпалането Еа Непрео,fо:,Iя!tата сЕла.

Сrед отпа.fаце Еа обстоятеjlствата от извъвредея xapllкTep. които са otlpefe.:tet и като
Непреоiоjмма сила в известцето по .rц. 35. м. 1, СТРАНАТА. която е спряла
пзпъ,;tнението, в тп.trпевен срок писмеяо }ве.lоItява др)тааа CTPAIIA за възобяовяваве
ва изпълчеяието на !оговора.

д{о сле.1 отпаfане Еа обстоятелствата от ЕзвъЕредеп характер. Kol{To са оцределеяп
като Непреодо,lшма сЕла в Езвестието по +ч. З5. ап_ 1, СТРДt{ДТА. която е поискма
спирмето Еа изпшIеrшето ва !оговора tte възобнови пзIьпнеЕпето. др!тата СТРДНД
изпрдца ппс!tеио tlcKaтTe за възобновяв;це ца Ез!IьjЕеЕието, като определJr It срок ]а
това. коЙто Ее може да е по-кратьк от З (три) дlх.

Ако и с_.1е.] изтичаве Еа срока] onpe,:Iejleн в Езвестието по а!. 3, СТРА!итА Ее
възобяови изпъ_твеЕието Еа Дотовора, изправЕата СТРАНА IlMa вра8о Jа прекрап,
,Щоговора л la шолlчr Ееустойката за неизrь;твевие ва,Щоговора.

В с.tт.ччай. че Непроао:плчата спла продължи повече от три [lесеца. СТРАНИТЕ могат
да се спораз)меят за промяliа ва !оговора прц спдзваде Еа г]искваЕпята на ЗОП за
цепредидевIr обстояIелства.

Срокът за пзпъ]неЕие ва възjIожепото с Договора се чдьцжава с времето, през което
изпъ_]неttието е бихо невъзI{оiшtо поради Непреодолима сила. за Еа]тичието Еа която
.]р!тата СТРАНА е бп_ца цадцех<во yвe,foмeнa црЕ условгrта Еа Договора и е приела
съшестаувапето й на база lJа представеФtте Jort-}.nnetlти и доказателства.

ИзпъЛНиТЕJUIТ е дгьжея да напраэи необходЕмото. за да сведе,1о lmrtlдt}т'' срока
Еа спиране Еа изпъ.illtеFието й да го вьзобrrови ведвш.al щом обстояте-лствата позво,lяr
това.

Срот.-ът за изпъ_.rнеЕiле се удъ].D(ава с trериода Еа сппрането ца изпъ]'tвеЕпето Еа
възrlожевото п се възстмовява от пол)пlавдlето ва уведоь!леЕието за възобltовявапе ва
изпълЕеЕието.

В с.т}чай ва прол!еttи в лряложЕ lото закоЕодате-lство или tlндЕвиду&-lци актове Еа
дърrкавеЕ оргаЕ във връзка с изпълцеЕйето Еа Договора. коцто са екввваiIеЕтпи по
последствиrIта си ва действието Еа Непреодо-.Iпма сила по отЕошеrrие ва СТРАНИТЕ по
този .Щоговор ll1lt во.jUгт -:{о rrеобхоlимост от промlIItа ва ,Щоговора за постиг lе ва
очакваt{ия краеЕ рез),лтаг. СТРАНИТЕ могат да се споразумеят за промяпа яа,Щоговора
прп прплагаве ва пре.шrjlеЕата rrроцелФа по pera ва ЗОП.

СПИРАНЕ ЕА ИЗПЪЛНЕЕИЕТО
Извън с_,rччаите Еа спцраве на ЕзIтъ_:rlrеЕие]о порадп Непреодолt{!1а сиJIа_
I4ЗПЪЛНИТЕJUIТ сшtра изпълнеяието по Договора. тогава. когато пораJд Еастъпиrra
осяовате-тIЕts I]pиtElIIB за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ттисмеяо fо ).ведоми Jа спре
изпьrIвеЕието яа за/]ъJDкепЕlrта си. В известието ВЪЗЛОХИТЕЛЯТ посочва flрхчщlите
за спIlранЕто u пероода. ]а който се слl'ра деrilrостaа.

За llepлoJa м сЕпране uа изпь.,IяеЕието плащЕшия по Договора Ее се fъ_'lжат. освев ако
oclloBaшиeтo е възuиlсlzшо пре.fи спир,tltето! като заJьлжецllЕта ва СТРДНИТЕ се
вьrобновяват незабмно c.Ie] огпаJане на спираяеlо.
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хII.

lвготвrпlл ll t.i r(-т EKo.1ol ll.пIл orIEпý,\ ltr оБuця l cI.Porl(-гBEH п_lrп нд оБщttlt.r върБпIlr в проlц]сл ||1
нЕговото пlрýБотв1IlЕ

(3) Срокът за изпъЛвение ва fiоговора се удъJIrt(ава с перио.lа на спвраЕето.

(4) изпълнитЕruIТ lfoTirз Ia лретеяДира fа компеясaulиЯ за допъ_IIЕите]lItIrте си рaв{оди.
свързatнд с подjьржatgе Еа гараЕцаята за ,fобро пзпъ,шение. c,L\,lo в слчай. че бъ]е
llа-lвишеЕ общият ия\и(атrвен срок за t{зпъ]flеЕие fla Договора не по вида па
изпълнитЕJUl. Това це важи и в с_т_ч]rаЙ на Heocltoвaтe.]Bo забавеяо полIцсване Еа
коIlстатцв!{ия протокоJ по чr. 2l . a,.I. l,

ПРЕОБРАЗУВАЯЕ НЛ ИЗПЪЛНИТЕ-ЦЯ ПО ВРЕМЕ ЕА ДЕЙСТВИЕ НА
доfоворА

ll-lr.4l (l) Прц лреобраз}ъаве Еа ИЗПЪЛНИТЕJUl в съответствие със закоЕодате.tството Еа
fържztвата. в цоято е устаЕовев. по времето Еа действие Еа Договора.
въ3ложI4тЕlшт сюlюllва договор за продъJDкаваде ва.I[оговора за обцествева
порьqка с правоприемник.

(2) ,Щоговор за про.fъ.]1жавапе на .Щоговора за обществsна поръчка се сIсr.Iючва catrlo с
прЕвоЕрпемЕик. за когото яе са Е:lлице обстояIелствата по .rп. 47. аl. l и 5 от ЗоП.
посочеIrцте от ВЪЗЛоЖИТЕJUI обстоятелства по чл.47, а1. 2 от ЗоП п йзисквЕtllията
относно крЕтериите за подбор в Док}алеятдlпяга за участl!е в процед}твта за възftгаqе
Еа обшествеЕата поръчка - преfмет rrа Доrовора.

(3) С ,lоговора с празопрuе\!нцка ве може да се прzвят промеви в Договора за
обществената поръчка_

(4) Когато при 11реобраз}ъаЕето дру)кеството Еа иЗгЬЛниТЕ,тUI Ее се прекратяваl то
отговаря солидарЕо с вовиrt цзпълЕите]I - правоприемЕик.

Чl'I. d2 Прп преобраз}ъаlrе ва изпълнитЕJЦ, мо прчlвопрвемвикът яе отговаря rrа
,словпята по по а'l. 4l. ап. 2. flоговорът ]а обществената цоръжа се прекратява по
цраво, като ИЗГГЬJlНИТЕlUIТ. съответво правопрЕоitпиR-ьт дъrяси обезщетеЕие по
общия I!сков ред,

xlll.
Чл. 43 (t)

IIРЕКРДТЯВАНЕ И РДЗВДЛЯНЕ tL{ ДОГОВОРЛ
Настоящият Договор се прекратява с окоцчатеlrЕото му ttзЕъ.lriецие и приемапе Еа
договореЕата работа. сьгласЕо изискваЕвяга па вастоящля !оговор.
Настоящият ДоIовор се прекратява при условияга яа +ir. 42.

Настоящият .Щоговор vохе да бъде прекратеп по взапrво съгласие ва стрАнитЕ.
изразецо писltено,

Ilастояцияг ,щоговор може да бъ,fе дрекратеЕ при настъпвiше ва обективца
вевъз!lожяоса за изIlь]пеЕие. респективно заплащatне на въз]охеаото с настоялцUt
.Щоговор. В с-'т)lчай. че стрдL4тА. която твърIи. че такава ЕевъfýlоiКЕосI е наJlице.
успес Ja я ,1окахе.

При виrrовно яецзпыlЕепие. както и заба!ено. lIекачествево. вепъjтIIо. яетоtlно
пзгьIflеш{е ва за.trължеяrята от страва на изIТЬлниТЕJUI. ВъзЛо}O{ТЕлят ще
отправiл ImcnteEo предупреriденве към Еосjте.щия. в което шс посоsтi и раз1мен срок за
привеrкJме ва изпъляеЕйето в съответствие с условuята ва Договора. В случай. че
изпъл}lитЕJиТ не IлзIlъ]пи и_lи пзпьпЕц частпtIво това разпореrк.]аве.
ВЪЗЛОЯ{ИТЕJlЯ има право Ja прекрати Договора. като отправи 15 (петЕаlесет) JHeBEo
писlлеЕо предизвесТле да иЗпълниТЕлJI. В тозИ Сл),чай възложитЕJUIТ изпjаlца
възн;rгрФli,fеЕпе ва изпълнlIТЕ,rul съотвестваtцо яа усл\тите. лредоставени от
пос,lеfllиll. колто са бв_ти полезнr,r ва ВЪЗЛОЖИТЕJIЯ.

(2)

(3)

(.|)

(5)

1?



-. п]готаяlц лiл чдст ЕноJогltчtlд оц[нli\ trl оБщllя ycTРollcтBEц rl.lrл вл oБulltlll върБltц{ в llроцrсl ltr
IlЕговото lвF.{БоrваIЕ

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно. без вре_iизвестие п без да
дъ_]жи неустойки. ако по време на tlзпълЕеяпето ва.Щоговора ИЗIТЬЛНИТЕJUIТ,
ЕезависиI!о от причЕдите, заqбrt правото да ttзвършва дейЕост в обхвата tta услупrте
по Договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕ]ШТ мохе да пpeкpaтtr Договора яезабавво. без чре.лизвестве и без да
;1ъпrФ ве)lстойкЕ. ако бъде безслорцо уставовено. че ИЗПЪЛНИТЕЛJIТ е шзвърrпвп
измaL\Iа Еrlп е JeЕ:raptlpal неверFп дапЕи по вре:\!е ва проце]урата за въз.:IагаЕе на
обцествена поръLrка. в резултат Еа която е ск]lIочев flоговора, u,Tи в сл},чай. че
ИЗПЪЛНИТЕJUIТ ц]Iи Еегови отговорви слу&ттели бъдат призвати за виltовЕи от
компетеЕтев сьд по обвилевие в корJтrшяя при скпочвaце Ецrl цзгьiвеЕие Еа Договора.

хIч. зАклюttитЕлнирАзпорЕдБи
ILx. .l4 Този Договор вдrrза в сЕла в деЕя lta поfписваlrето му.

Ч.п..l5 СТРДНИТЕ по цастоrщия !оговор яrллат цраво да го измеIutт и fопъдват. освен по
изlс]ючеЕие. при яalJlIт"Iпе на хппотезитеr предвидеви в ЗОП.

Чl..lб За неl,ре:енлrе в лози Лоlовор вьпроси се пршrаrаr разпоре:би ге на.fействащото
българско змопоJателство.

Чл. 47 В сл}чай яа протйвореiIЕе мФкду отделЕи кпаузи в !оговора п прцлохеItиllта към tlего,
ДОýа{еЕТПТе Се ТЪЛК)'ВаТ Ц ЛРП]'IаmТ В СЛеДЕИЯ ПРИОРЦТе'lеЦ fiЕЗХОДЯЦ РеД:
1. Договор;
2, Ллсмо с изх. Ns 3l2l от l0.05.2014 г. Еа РИОСВ гр. Шlмев отяосно Предсавеuо в

РИОСВ гр, Шу!tея плаЕово задаЕие за изработваце gа Обц },стройствев план Еа
Обшrпа Върбича;

З. ТехцпqескпспеIцфикации:
4. Условия. азисквzlниrl ryказаяия за }частие в 11роцеýрата за възлмчше Еа

обществева поръща;
ý. Оферта на ИЗ[ЪЛНИТЕJUI.

Ч.r. {8 СТРАНИТЕ по вастоящия Договор ще решават споровете, възtlшФаrrи прй п по повод
изпъIЕеt tето ца Договора r/Lltи свързаЕ}l с Еегоr с [iеговото ]ълкувaше.
Ее]ейсmите]l!ост. пепзпъjшение ll_,U,t прекратяваве, по взatимltо сьгласЕе и с писl!еЕи
спораз}fiецшL а при ЕепостЕгаце на съг:-Iасие въпросът Iце се оrнася за решаваuе пред
компетеЕтяllll съ.f TIa територията ва Реrryблика Бъллария по рела яа Граж,чмсхr,ш
процесуzUIеЕ кодекс_

ч.I. 49 (l) Всцчки съобщеЕия. }ъе;]оIл.,lсЕпя Е известйlt. свързаЕи с ЕзгьлЕеЕието на настоящпя
.Щоговор са BaL.IиJllц. ако са ЕаправеIIи в цItcMeEa форма и са подfiис€tllп от
УПЪ-lЕОМОIЦеЕИТе J-IИЦа.

(2) За дата lia съобщевието/цзвестисто се смята:

l. JaTaTa ва предавалето при предaваЕе Еаръка:
2. датата ца пощевското (пеймо Еа обратвата раtзIlцска - при изпрапl2}rе по пощата,
3. датата аа ilзпращаЕето - ttри !lзпращме по факс и.tи те;екс:
J. датата на и?оращаЕе при яaЕlичие на електроншо потвърrq]еЕие за trолучаваIiе Еа

ИЗЛРаТеПО ПО еЛеКТРОНеН ЛЪТ IlЗВеСТИе ПРИ ИЗВРаЩМе ПО е)'IеК'ФОВеВ ПЪТ.

Чл.50 Работвият език при изпълIlеIше Еа поръчката е бъл.арскияг езrк. вкJпоч!{те.lло за
r(ореспоЕ.]еяlия. .]окуNiеIrтация и при пpoвer,iJмe на рабоmи среrцg-



п]готаянЕ н,\ ч,rст ЕБо,lогпчнд оtlftiкд ll1оБщпя ! (троl'l(твЕп п.lлн tL{ оБщlll1{ зърБ|п[\ в процеслнд
}tЕговото Il'}рlБотв.lпЕ

Ч.l. 5l В срок ,ro l0 (десет) дяи слеl втIизапе в сила Еа Договора СТРДНИТЕ ),всдомяват
писмсЕо другата СТРАНА за своите оторизпраяи представrгецп. техЕите прaвомоIциJl
и ,fulltEи за коltтаlсг.

Тозп .I[оговор се сьставя в два еднообразrrи екземпJrяра - по едtшI за всяка от СТРАНИТЕ, п
съдьрiка сле,щите IIРИЛОЖЕЕПtr. представляващ церrLзделца част от Еего:

I. Оферта Еа И3IЬЛНИТЕJIЯ;

2. Док_\аrеЕг за вЕесена гарапция за цзпъ]IнеЕпе:

З. Пясмо с изхл N! З l2l от 10.05.2014 г, на РИОСВ гр. Шlruеg отвосЕо Ilредсавеrо в РИОСВ гр.
Ш}аrеЕ влацово задаflие за llзработваl{е rta Обш устройствея втая ва Общива Въфица;

4. плаt{ово зацщrце за изработвапе Еа общ устрйствеп п,тал Еа общша Върбцца;

5. Техцическиспецl!фикации;

6. Условяя, пзисквatIIцJl и }'к?rзапия за yalacтIle в процедурата за въз.iагаве на общесщеяа
порьrп(а

7. .Щоцмевтя. съг.r

ВЪЗЛоi{tИТЕ.lI:
БЕсIIп,l LlЕхмЕд

1,1tПЪ.IНllТЕ.П:

заrt.кvет па

7_ аl. l0 от ЗОIl.

КРАСИМИРА
) правштел

|у#"жн"l!

qiу* Ыl l 
|k,t"лУ,
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