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договор зл услутл
зэ

J-l бамежду:
дцес, ..У.t.:.Y.!.'......20l б г. в гр. Върбача се подписа вастоящият договор

Върбиц4 град
1. оБщинА върБицА, със седlцlrще и адрес ва управлен]i€_ Обпrива
представ,]1яваЕа
Върбпца, ул. ,.ёептемврийско Въстание" Ns 40, ЕИК по БУЛстАТ: 000931415,
Върбица,
упъJlяомоцил със
о,, пр"дйЬй"*u О' Йерлив Мустафа Байрям - Кмет ва община
Еа обцива Върбица,
З*оЪед Ns 1481/04.1 1.20i 5г Г€йсим Йехме! Мустафа - Замествик -lоlgг
от
едtiа cтpa,ia
и Айхан Ахмед - гл. счетоводител, наричаrrlr за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ ц

2. "ипвЕстицИонно

,

със седаJlище и адрес на

гр. шlмеu, ул. ,,любеtr каDавелов" }li!31 Еик201495727, прелставлявмо от ,щияв
г" от МВР Шумен
, изд,на
ir"o"'- Y"p*oi"n,

},прЕlвлеаие:

ЬrЪ""

проЕктИрАнЕ"оооД

uарlтчан по-.чолу

BiH

лК

:

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от лруга страяа,

ва
При условияга ца Закона за обществеЕи поръчкll и Решение М 34/16,09,20l бгод,
за
процед}ра
Зам.Ifuй па обциЕа Върбица за избор яа изпъJIяцтел, след проведеIlа открита
проек,панfпска услуzц за
възлаýане цд обществеЕа поръtка с предлаЕт,. ,,Преаоспавяl!е lla

за ,,Рехабuлаt ацал на
поdzоrповка 1а rпехнчческа проекпц, необхоЛчлtu на облцuна Върбuца

осьаlеслпвявапе но
воdопровоdч в ftaceJ|ellu меспчt оfп Обulцна Върбuцо''' а поапеdвашо
страЕйте
авпо)скч наdзор", се скJтючи настоящият договор за обцествена поръчка, с коЙто
посlигнtца съгласие за следното:

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.l.ВъзложитЕJIяТвъзлага,аизПЪЛIIИТЕЛЯТприеМадаизвършиизIотВяЕе
от Община
ou ,aЙra"п" проекти за ,Jехабил,r,гация tta водопроводи в васеленй места
ТехЕическата
с
върбица и последващо осъществяване па авторски Еадзор" в съо-тветствие
и
и цристц: Техническо предложение Приложенис м 8 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
явявапш се llеразделна чаот от
"пЁuп6rпчu*
цеяово предложсtrие - Приложеяие N9 7 на изпълнитЕля,
настояrrця договор (варичalЕа за краткост услугата),

П. СРОК НЛ ДОГОВОРА
му,
Чд. 2. (l) Настояцrяят договор влиза в сила от датата ва trодписваието
сNlетки
(2) Срокьт за изготвяне на тсхнически лроекти с подробни количествеrrо-стойностни
с
писlчlо
чдсти е |0 (десет) календарни дни от датата яа възлагателното
no
протокол
"uoa""r"*"
изходни данни за обекта. за което се подписва приемателно_предавателен
необходимцте
лредсmвители на ВъзлоЖиТЕЛЯ и изпъЛниТЕJtя, но не
по мяркам. за която се кандидатства.
€ приложим, само ако е получено възлаmтелно писмо
за получено, когато има потвърждение за това от ИJ]
получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез

по-JФ_с}l9: от.9яи,н_ден
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поща. ако с поJl)че||о llo електронната поща. посочепа в od)epтaтa: чрез потвърждение за llолучаванс
по факс. ако е tltr;tучепо чрез елек,l,ронно устройс.гво (факс).
Проекгиrе се предавirт от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) ек]емпляра на
хартия и 2 (itвa) lla магllитен носиrеI (CD) за разглеждане и tlриемаtlе. Ilредаването на проек1ите се
изаършва в алминистративпата сграда на Обrцина Върбица.
(З) ИЗПЪЛНИТf,ЛЯТ Bte упражнява функtrиите на аRlорски нацзор от даmта на
rtолписваrrе на Ilртокол обр.2 кьм llаредба N! З за съставяне ва акюв€ и протоколи по време ва
строитс,лството (Дts бр, 72 or, 200З г-) за откривfllе tlа стоителната |L]rощадка на обскта и
опреде,qяне lla сlроителна линия и ниво. ,Щоt.оворът се счита за изпъ.;1неl, с издаването на

lдосr'овереuие ]а въвсжданеl,о в експлоатация на стросr{а. Съгласно чл, 162. ал. 2 от ЗУТ
чсjIовията и ре.]ът за осъцсствяване на авторски налзор по време ла строителството се
оIlредепят чрсз договор между RъзложиlEJIя и проектанта при спазваяе на лриrlожимитс
проIlсдYрни изискваuия и въ]лагателпи действия съгласно Зо|l.
ll I.

цЕнА

Ч,Jr. З (l) Обtцата цена яа договора за изilълllеfiие яа лоръчката е З1 l 000.00лв. (тиста и
единiцесет хилядв лева) без Ддс. формирана. както слелва:
l, За изготвяне на илвестиционни лроекти във t|вза ..техническп-': 260 000лв. (двеста и
шсстдесет хи]lяди лева) без,IЦС;
2. За упражrrяване на авторски ltадзор: 51 000 лв.
пстдесет и сдна хиляди лева) бсз

(

1,I,,,Ic.

(2) ,(руги разхоли. извън посочепите в аj. l, няма да бъдат одобрени за пJtащаllе от
ВЪзЛожитЕля. В цената по този договор lle е вклIочен даньк добавена сюйност. Давъкьт
1рябва да бъде начислев от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и платен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е регис,rриран по З!!С.

Iv.
чл.

,|.

нлчиll llд п-,lАшlАнЕ

(l) Вьзнафаждението по чх.

следва:

3. ал, I щс сс изплаu]а на

иЗПъЛниТЕЛя.

както

Сумата по чл. З. ал. l. т. | от логоворасе залJIаща както слсдва:
авансово п.пдщдяе в размер нs 50Уо (петлесет проuепта) в срок от З0 кмендарни
дхи слел по,тучсно aBаIlcoвo плаlцане в обцина Върбича от.Щържавен фопд ,,Земеделие".
вследстЕие lra подписая договор с Държавеli фонд .-земедслие" за отлускане на
финансова помощ по съответния проект. въз основа на изладсна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура.
- окончателrlо плащапе в размер на 507" (петдесет процепта - в срок ло 30 (тридесст)
к,цеIlларItи дни. считано от получаване о1 с,фапа на Възложителя на оторизационпо
писмо за олобрецие на змвката за окоячателно л,ilащане по съответния лоr-овор и при
постъпили средства за съотве,гяия подобект. От llего се приспадат всички неустойки.
обсзrцетения и лр. дължими о,г излълнитсля с}ми. за сгойllостта. с кояlо н4двишават
внессната гаранция за добро изпълllеIrие,

l. Сумата по чл. З. mI. l. т. 2 от логовора ще бъде платена с оrllед стартиранс
осъществяването от страна на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ на дейцости llo упражняване на aв,lopcKlt
c]lc_,1Ba:

ово плашаltе в размер на 507о от посочена[а цеllа ]а
в срок от З0 каtендарни,цни с]lед получсно ава
ен фонл ..земелеJ|ие". всJrедствI|е на Ilо,цlIисан
lycкaнe на фиtlаttсова помочl по съответния п

Плоl l rrt r tr

B.rrBlt

t

tlI ll.t

(,!],

K,lil,

I t]

r,\li(}llll ]0l1,20]0

a|tPolI!]t-|( li|| lrjlrл,ш],|(,iilt ФФ1,1

li r (,Е,l( ailп,l,] Pri'l(}l||l

!\ P\}Bl1,1ltt:

-

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Б) Окончате-rtнсr плащаIlе в размер на 50oZ от посочената цеяа за осъществяваltе на
irвторски надзор. платима в срок до З0 кацендарни дItи след изпълllеяие на дейпостите.
вк.цючени в лрсдмета на одобрепото лроектно предJtохецие и издадена факгура от

изllълнитЕля,

(2) Плащапията по договора се извършват

ИЗl l'ЬЛНИТЕЛЯ_ както следва:
Баяка: I|eHTpMBa Кооперативна Банка
II]AN: B657CECB9790l 0с4220200

с

ллатежво нарсждане по сметка на

Afl

BIC: CECBBGSF

Ч. ПРДВА И ЗАДЪЛЖЕНI{Я НА СТРАНИТЕ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има лраво:
l. ,Ща получи всички докумснти. локлади. или други продукти и материаIи. изготвени
от ИЗПЪJIНИТЕЛЯ в изпълвеяие на вастоящи, доl.овор:
2. Да иска изпълнението на услугите по договора в срок. l1o реда и при условиrта.
договорени межлу сlравитеi
З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има лраво да проверява изllълllеllието на видовете работи по
всяко време. без с това да затрудuява дейността на ИЗПЪЛНИТЕJIЯ:
4. При констатиране lia ttекачествено извършеlIи работи или отклонения от задавието
за лроектиране. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да спира извършването на работ!те до
оIсlраllяване на llроп) ски lс'грешките,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задъ,лжава:
!. [а осигури аа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сьдейс,гвието. информшlията и документите.
необходими мY за качествеllото и]върlilване на услугите по чл. l:
2, При поисквале от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
уточнява въпросите. свързalни с извършването на усjlугите по този договор. в рамките на 2
(2)

работни дни:

З. Да уведомява писмсно ИЗПЬЛНИТЕЛЯ при въttlикваяе ва непредвидеви
обстоятслства. които могаг да доведат до спиране на изпълпевието оа въ]ложеIlата работа. в
срок от 2 работни лни от дата'га на узнаване;
4. ,Ща заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дьлrкr,rмото възнагражление съгJlасllо qл. З.
по рела на чл. 4.
5. !а уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този доl,овор случаи.
(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
!. Да получи в срок уговореното възЕагражление съгласно tlq. 4:
2, Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕJlЯ сьдействие. информация u документи. пеобходими му
за качественото извършваlrе на лейвостите ло чл. l:
3. Ла спре Bpeмeнtlo излълвението на възJtожеliата работа при липса на съдействие и
ияФормация от страна па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. яеобходими му за качественото извърIlJмяе Еа
лейностите по ч_п. l.
4. Да задържи копие от документите иJlи другите продукти и материаtи llo този логовор,
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задl,лжава:
l. fla извърruи ус]lугите качествено и в срок. слоред изlлскванпята на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯKaKlo и ла 1.1]l1ълнява всички,ге му llарежданпя по предмета на доI.овора.
2_Ла разработи проскта в съответствие със заl,lанисто за llpoel( l ираIlе на
lt
Я. срока за изllълнение и действащите нормативни рrк
lи ка
1ролира пълнотага ва йзходните данни. яа базата
росктиране.
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!а извършва за своя сметка всички доtlълпцтелно възнпкнаJ]и работи за проектиране.
вслелствие допуснати от него пролуски и грсшки. Отстраняването на IIропуските/грешките са
за сметка яа ИЗПЪЛнитЕЛя и се извършат в
рalмките на договорения в чл, 2 срок,
5. ,ща подържа точно и систематизирано деловодствол счетоводс[во и отчетност във
врьзка с извършваните ,lейности по чл. l;
6. !а положи необходимаm грижа за качествено извьршване на усJlугите по договора.
като се стремИ те да бъдаТ извършени по най-високи,lе станлар,ги tra професиоllацна
компетеllтttост. стичност и почтеност.
7. !а яе възлага изПълнсяието fiа услугиIе по този договор или на час,lи от него натрети
Jlица.
8.,Ща осиrури на ВЪ:UIоЖиТЕЛЯ и на всяко лице. упълllомощсно ol неrо. достъп по
всяко приемливо време до документацията. свързана с извърlllените услуги. за извършване на
лроверки и изготвяне на копия, за време,[о lla излълЕеllие на договора и слел това.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да съобtцава по викirкъв повол lla което и да е лице или
организация поверителна иrrформация. която му е предоставена пли кояlо е придобил по лруг
пачин- нито ла оповестява каквато и да е информациr. свързана с препоръките. формулираliи в
проLlеса на извърщване на услугите или в резултат o.1.Helo. освен том. не може да използва в
ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ивформаrия! която му е предоставена или е полу.lил в рсзултат lla
I{зRършеяи ог него в процеса и за целите ла изпълпение,го на договора проучваllия. оllенки и
изследвания,
l0. Да лейстRа,,1оялно и безпристастI1о като ловерен съве,Iпик на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
съответствие с правила'га па лрофссионалната етика на професия,га. към която приЕадлежи и с
rеобхолимата дискреlrlост. ИЗПЪЛНИТЕЛrIТ е длъжен да се въздържа от публични
изявления относно харак,гера на проекта и дсйвостта. която извършва. ако не е изричяо
уllълномощен от ВЪ3ЛоЖИТЕЛя. каmо и от лейяости. които вJlизат в противоречие със
задължелията Mv по пастоящия логовор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не можс .ца обвързва
ВъЗЛожиТЕЛя по какъвто и да с начин без предварително изричtlо съгласие от ясгова
страна и е .llлъжен. когато това е леобхолимо. ла лекларира ясно това свое задължение прсд
трети с]ра1lи.
ll. Да предостаRи възможllост ва компетеuтните органи. наttион,lлните одитярацtr
власти. ЕвроIlейската комисия. Европейската служба за бофа с измамите. liвропеЙската сме,гяа
пацата. Съве,Е ]а координация в бофата с правояарушеlrията. засягащи финансовите иптереси
на Европейскиlе общности. Република Бълmрия и въllшяите одитори ла и]вършват проверки
чре] разг.Iеждаяе на локументациrта иJlи чрез проверки па мястото на пзпълнението l{a проеmа
и ла извърluBат пълеl' олит. ако е яухllо. въз основа на оправдателнп докумен'lи за отчетеното.
счетоводни локументи и всякакви друIи документи. имащи отношенlле към финансирането на
проекl,а.
12. Да изпълняRа MepKиle и препоръките, сълър}кащи се в доlсIадите от лроверки tla
място.
lЗ. Да спазва изискваllията ]а нзпълнеflие на мсрките за иuформация и пуб,цичност по
проек ги. фиIIансираllи сьс срс]с lBa о г свропейския съkl,t,
14. !а прелttриемс съотвеltlите дсйстви, и да осигури виl}at]lllата илептиФикаци, lra
лрелоставените услуt'и /Лrrго на ЕС с информация за и]точника на фиItансиране/. 'l'ези деЙствия
тябва да съответства'г на lIравилата. lIуб_пикувани от ЕвроlIейската Комисия.
l5. Да следи и доклацRа за tlерелности при изпъJrнението На ].lОГОВОРа. в слччай на
е дJIъжен да възс]аllови на ВЪЗЛОЖИ'ГЕЛЯ
устаноаена llередност. И]ПЪЛНИТЕЛЯТ
l'рl]о изплатс11ll с),]lIи. заедно с лължItмите лихви.
lrlpa ВЪЗ,П()ЖИТЕЛЯ за възникltаrи проблспttt
plrcтll l с N]ерfi и за,гяхllо,l,о разрсшlаване:
ълпеlrисто па договора да l|редаде на ВЪЗЛОЖИТ
са llриJобити. сьсlавени или излотвеIlи от него във
,l.
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изпъ]lнение lta jlоговора. изпълнитЕляТ
може ла заlържи копия от 'гези /,lокуNrепти и
llo lIяма лраво да ги и,]lrолзва за цели. несвър]ани с доtOвора без изричното писмено
съгласие па ВъзложиТЕля.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ I1оси отговорност за верносl"та и законосъобраlllостта tla
извършенитс от Hel,o услуги.
матерпalли.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛЛ
Чл. 6 (!) Стаяитс се освобо)riдават от отговорпостза неизлъляение на зал,ьлаtсния I а си_
кога,lо невъзможностга за изпълнеttие на договора се дължи uа вепреодолима сила. продължи]й
ловече от 20 дни. Никоя от страllите не може ла се лозовава на непреодолима сила. ако с била в
,]абава
и не е информирала друl,ата страна за въ]никваtlето й,
(2) Странага. засегвата ог нспреодо]lима си.па. е ?:LIlъжна да предприелtе всичкtl
необходпмИ мерки. ]а да намatли ло Nlинимум IIоl]есените вреди и заIуби. както и да увеломи
писмепо другата cтpalta tlезабавrtо при настъпване lla llепреодолимата си]lа.
(З),Щокато трае непреодолимата сила. изпълнеl]ието Еа з&:lължението се сflира.
(4) Не моr(с да се позоRаRа на пеllреололима сила онази страна. чиr,fо лебре)кпост или
умишлени действия или бездеЙствия са довели до певъзможност за изпълнепието Еа договора.
(5) Липсата на rtарични средства Ile прслставлява неtlреодолима сила.
(6) В случай на нспреолопима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заIl]Iа,ги на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ cEtмo стойността на извършсните и приети към момента на устаяоRяванс на
вепреодолимата сиJlа услуги.

vll. конФидЕнциАлност
Чл. 7 (l) ИЗПЪЛНИТЕJlЯТ п ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трстира.г като кохфидеtlцимна
всrка информация. получепа при и по повод изlIъ,,IпеIIието на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕJIЯТ няма право без Ilредварителното писмено сы],lасие IIа
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е яачиll и пол каквато и да с форма договора или
част от него и всякаква информация. свързана с излълнението мч на когото и ла е. освен прел
сRоите служи,гели. Разкриването па информачия пред такъв служител сс осыцествrва само в
необходимата степен за целитс на изпъ]Iяеllие на логовора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира коuфиденци.rлвост при изtlолзването на прелоставени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ докумеllти и материfutи по логовора. като ле rи лредоставят на трети
]Iица. освеп. ако тсзll 1рети лица имат закоliово основание за получаването ва документите и
ма,гериalлите.

vltl, гАрлнция зд изпълнЕниЕ
чл. 8. При подписване lla Jlоговора изПъЛнитЕляТ прелставя гаранция за
изlIълнение на задължеIlия,га си по нело възлизаtца на 1 /едно/ на сто от стойнос,l,iа на ]lог(lвора
в размер на 3ll0лв/ r'ри хплядlf сто п десет лева/ l'аранцията се прслставя ttол форплата на
паричва сума. внесена llo набирателlIа-|,а сметка на ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯ или пол формата на
бапкова гаранция. сы,]lасllо докумен,lаЦИЯТа за уr|астие или застраховка. коя,lо tlбе'злечава
lлзпълпението чрез покритие lla отговорносп,а lla ИзпълнитЕля.
Чл. 9. Гараrrцията за lлзпъляепllе на доlовора (депозит или бапкова гаранция) се
в срок,lо 20 (двадесст) каjlепдарIlи дни слсд и,]лавахе I]а Разрс!uение за въвежданс
l(l!я ocвcll. ако ВЪ}ЛоЖИТЕЛяТ е \,своил съulата.
l]a
о причина на llеизпълнсllие от страна Ila Изп

мY в съответствие с оllредслсtIото в него.
0. В случай lta tlекачсстRеIlо. tlепълно и.пи лопlо и]пьп
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може да задържи гаранцията до отстраttяваfiе на констатираЕите llедостатъци, В случай. чс
недоста,гьците не бъдат отстранеrrи. Въ3ложитЕлят може ла
усвои гаранцията до
максималния й размер.

lх.условия зл прЕкрлтявАнЕ нл договорл
Чл. l l. Настоящия,l договор моrке ла бьде лрекратен:
(l) По взаимно съгласие.
(2) При виновпо неизпълнение I{a зацъJIжепията на сдна от страriите по логовора с l0

/десет/ дневно лисмено предизвестие от изправната до пеизправната cryarra,

(3)

С

писмеяо уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТf,ЛЯ при забавяле с

повече от 7 /седем/ работпи дни.

да

(4) Ако в резултат lla непредвидеlrи обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние
изпълни своите задъл)(ениr. с писмеяо увеломлеllие. веднага слел яастъпвalне на

обстоя,гелствата,
(5) С окончателното му изпълнеllие и слсл изтlrчале па срока по чл. 2.
Чл. 12. При преобразуваtrе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ако правопрlrемвикът

lle отговаря на
по
фr.43.
аq.
7,
изречение
второ
от
Закона за обществевите поръчки. договорът за
условията
обществената поръчка се |lрекратява по право. като ИЗПЪЛНИТЕJLЯТ. съответпо
правоприеv ll икъ l дьлжи обезше]ение по обlция исков ред.

Х. НЕУСТОЙКИ И СЛНКЦИИ
Чл. l3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не восят отговорност лри невиноRно

неизtlълнение Еа доловорните си задъпжения.

Чл. 14. В случай чс ИЗПЬПНИТЕЛЯТ не предале в договорения срок разрабо,tките.
сыцият дължи па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ яеустойка в размер па 0.5ОZ (нула цяло и пст десе.lи
про|lента) за всеки лрсрочев ден. но lie ловече от i0% (десет процеltта) от ра]мера на
логовореното възнаlр?Dкление. Обцият размер на неустойката се приспала при заплащанс на
възнагрal]кдепието.

Чл. l5. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение
логоворения срок. тоЙ лължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ocBell възfiаграждението и не),стоЙка

в
в

ра]мер на 0.5Уо (нула цяло и пет десети lIроцента) за всеки просрочен ден. но не повече от l07o
(десст процента) от размера ва логоворехото възнаграждение.
Чл, 16. llри прекратяваце на лоlовора по чп. i l ( 1) страни,ге tle си дължат не}стойки,
Чл. l?. IIpи прекра'гяване ца лоlювора llo чл- ]I (2) виновната стрa!яа дължи нсустойка в
ра]мер lla 0.1% (нула цяло и елна десета llроцепта) на ден. но не повече от l09r'o (десет проtlсн,га)
о't'сr,оЙността на договора от склюLlване]'о ло прекратявalнето му.
Чл. 18. При прекра,гяване на договора по ч.:r. 1l (j) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължu
яечфойки. лихви и пропYспа,ги ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. При прекратяване на логовора по чл,

ll

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ лъJlжи ria
локазана с полfiисаll от излълни,геля и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършени],е и веразплатени ус_qуги.
Еlъзложителя Itриемо-прслава,гелеIl протокол и фактура.
Чл.20. Паричпите взе]!tания Ilo Ilастоящия доl.оl]ор и по договорите за llодизпълненис са
Il р9
могат ла бъда,t зztлагани и върху тях vОЖ(' Да Се ИЗВЪРшв] ПРИНУ-]ИIС.lltL'
ll
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Чл. 2l (l) След

възложитЕля

изготвянето

Jl

на

tълlIЕни
проекта.

F] l

lA доl,()ворА

изпълнитЕJlяТ

предава

trа

проектна документаци, в 5 скземпляра на хар.гия и два на олтичея воситсл
(CD) за разIrIежлане и приемаltе.

(2) ПрелаRането

на

рабо,гните проеmи

предавателЕи протокопи мсжду представители на

(з)

При

констатиране

uа

пропускй

се

извършва

с лвусlранни

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

на

приематеrlrо-

ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ.
представения за одобреЕие проект
и

писмено уведомявапе от възложитЕля.
изпъЛниТЕЛяТ
длъжеп да отсцани същите за своя сметка в 7-дпевеll срок от получава[е на увсдомлеIlйето,
ко]!tпетеl1,1,лите органи. слел

оa
е

XIIl ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Споровете по тълк)rването и изпълнението Еа този доlзвор се решават доброволно
межлу страните. а при непостигаяе на съгласйе по съдебея ред.
Чл. 23. llри преобразувме ца изпълliителя в съответствие със законодателствоl.о на
лържавата. в която е установеЕ. възложите_пят сключва договор за продъJIжавале па договора за
общсствена лоръчка с правоприемник. Договор за продължаване па доtовора за обществена
поръчка се сключва само с правоприемник. за колото tle са Яа,Iиllе основаlията за отстраtlяваlrе
от процедурата и той отгомря на първо!ачаJIно установените критерии за полбор. С договора с
праволриемIIика не може ла се правят промени в доловора за общественаr.а поръчка. Когато Itри
прсобразувfulето дружество,го на първоначчljiния излъJlяител не се лрекратява. то отговаря
сO,iплдарно с новия изпъ-Iqите,п - правоприемllик.
Чл, 24. За пеуредените в ,гози логовор въпроси се прилаrат разпоредбите 11а действацото
българско законодателство,

ýl.

Ilастояцият договор се състави

Възлtrжителя и елин за Изпълни]'еля.

в З

- лва

Угри./ еднообразни екземпляра

ПРИ-lОКЕНИЯ:

l. Техtrическ(l,]аj(аltие:

2.'l'ехпическо прсдложевие;

ltы.]l
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Гlr. счетоводttте.ir:

АФА
Б llърбпца

и

tпълнит

llrlян Сьбев

}.la

t

tв

- t ttpitBll

t

c.l

за

