ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. www.prsr.bg

Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: “Европа инвестира в
селските райони”

Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена

Проект

ДОГОВОР
№ __________________/_____._____.2015 г.
Днес, ________ 2015 г., в гр. Елена, между:
Днес, _____________________ 201___ г., между:
1. ОБЩИНА EЛЕНА, с ЕИК (по БУЛСТАТ) 000133762, с адрес: гр. Елена, ул.
„Иларион Макариополски” № 24, представлявана от кмета на Общината - инж. Дилян
Стефанов Млъзев, и Димка Тодорова Петрова, гл. счетоводител, от една страна, наричана
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. _____________________ ЕИК/БУЛСТАТ, със седалище и адрес на
управление_____________________, представлявано от _____________________, наричано
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.
В изпълнение на Договор № 04/321/01642 на Община Елена с ДФ „Земеделие” за
отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”, както и на
основание на чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на
Решение № _____________________ на Кмета на Община Елена за определяне на
изпълнител, се сключи настоящият Договор и страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу
заплащане на цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни предмета на
настоящата обществена поръчка, а именно всички дейности, изброени в Документацията за
участие и одобрените инвестиционни проекти, както следва: Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. - „Рехабилитация и реконструкция на участъци от
общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти: Обособена
позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект №
04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в
община Елена - Обект 3 - път VTR3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455.
;
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с
изпълнение на предмета на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение
към него:
1. изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрените инвестиционни
проекти и Технологично-строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната
книга, в т.ч. предвидените с Количествено - стойностната сметка за строително-монтажните
работи;
2. доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на
Техническите спецификации и одобрените инвестиционни проекти строителни продукти;
3. изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и
други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на
технологичните изисквания за влагането им;
4. производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в
строежа;
5. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
6. своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството,
съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
7. участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
8. отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и
въвеждането му в експлоатация;
9. гаранционно поддържане на строежа (отстраняване на дефекти в Гаранционните
срокове, съгласно настоящия договор).
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка
съгласно условията на този договор и в съответствие с утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
одобрени по реда на действащата нормативна уредба инвестиционни проекти, и
изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочените в ценовата му оферта цени.
ІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка за Изпълнение на
строително - монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642, финансиран от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - „Рехабилитация и реконструкция
на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти:
Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на
проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна
мрежа в община Елена - Обект 3 - път VTR3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ Високовци - Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455, част от общинската пътна мрежа
2

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. www.prsr.bg

Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: “Европа инвестира в
селските райони”

Обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена

на Община Елена е ___________ (____________________) месеца от датата на влизане в сила
на договора за обществена поръчка, но не по-късно от 30 календарни дни преди
регламентираните срокове за изпълнение на дейностите по проекта, указани в Наредба № 25
от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(2) Настоящият договор за обществена поръчка влиза в сила от датата на получаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на изпълнението
на договора.
(3) Настоящият договор за обществена поръчка приключва с въвеждането в
експлоатация на строежа с издаване на Разрешение за ползване на строежа, издадено при
условия и ред определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(4) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се удължава при спиране
на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията
на някоя от страните по договора; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от
следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо
строителен надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга
причина. Срокът се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно при
условие, че другата страна е била надлежно уведомена и е приела наличието на
невъзможност на база на представените документи/доказателства.
(5) Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на
строително-монтажните работи се определят в Акт за установяване състоянието на строежа
при спиране на строителството (Приложение № 10 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и Акт за установяване
състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на
строителството (Приложение № 11 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството), съставени и подписани от упълномощени
представители на страните при спазване на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
(6) Дейността на Изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена
поръчка приключва в деня на издаване на Разрешение за ползване на строежа, издадено при
условия и ред определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
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(7) Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за
обществена поръчка приключва един месец след датата на изтичане на последния
гаранционен срок, съгласно настоящия договор.
(8) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за
изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго
допълнително плащане извън цената по чл. 3.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на (посочва се в съответствие с Ценовото предложение):
ОБЩА
стойност:
________________
лв.
без
ДДС,
словом
(________________________________________) без ДДС или ________________ лв. с ДДС,
словом (________________________________________) с ДДС.
(2) В Цената на договора по ал. 1 са включени и _________ % непредвидени разходи,
възлизащи на ________________ (________________________________________) лева без
ДДС
или
________________
лв.
с
ДДС,
словом
(________________________________________) с ДДС.
(3) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна.
(4) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
на обекта, вкл. тези за:
 подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи,
за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на
движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в
организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на
професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе;
 цената на финансовия риск;
 разходите за покупка на влаганите строителни продукти;
 разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на
строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши, както и тяхната единична цена;
 всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите в
рамките на обществената поръчка.
(5) Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия във връзка с
тези разходи извън цената по ал. 1.
(6) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат
променяни за целия период на строителството.
(7) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на
единичната цена.
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(8) При изпълняване на непредвидени работи, разплащането им ще се извършва на
базата на единичните цени от количествено-стойностната сметка.
(9) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева при спазване
на реда и условията на договора.
(10) Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на
допустимите разходи по Договор № 04/321/01642 на Община Елена с ДФ „Земеделие” за
отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР.
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на настоящия договор под формата
на авансово плащане и окончателно плащане.
(2) Схемата на плащане на поръчката е следната:
1. Авансово плащане - еднократно в размер на 50 % от стойността на договора (без
включени непредвидените разходи), което е дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни
след настъпване на последното по време от следните събития: одобряване на проведената
процедура и договора за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция, подписване на Протокол Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003
година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура
за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Авансовото плащане се изплаща, в случай, че
издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и
изискванията на Възложителя, посочени в настоящия договор.
2. Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално
извършените, актувани и приети СМР (включително и доказаните непредвидени разходи) и
стойността на авансовото плащане е дължимо след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
целеви кредит от банка, друга финансираща институция или безлихвен заем от
Министерството на финансите по реда на Постановление на МС № 59/ 11/03/2011 за
условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., като трябва да са налице следните
документи:
 Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане
строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя и
строителния надзор;
 Окончателен доклад за извършените СМР, с приложени към него документи –
надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;
 Окончателен доклад от лицето осъществяващо строителен надзор;
 Задължителните за съставяне на актове и протоколи за строежи от категория ІІІ
съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ съгласно Наредба № 3 от 2003 г.;
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 Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването
на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.),
 Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.),
 Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата
нормативна уредба.
 Разрешение за ползване на строежа, издадено при условия и ред определени в
НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България.
(3) Окончателното плащане се изплаща след настъпването на горепосочените
обстоятелства и при наличието на горепосочените документи, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от последното по време събитие или дата на документ, и в случай, че
издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в настоящия договор.
(4) От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и други
дължими от страна на Изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената
гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените и актувани
СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
(2) За завършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи /СМР/ ще се
считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и строителния
надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу
актуване на действително извършени строително-монтажни работи след одобряването им от
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 6. (1) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове
строителни работи, в рамките на договорената стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Реализирането на непредвидени разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
се извършва след получено предварително одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Държавен Фонд „Земеделие”.
(2) За целите на настоящия договор под „непредвидени разходи“ ще се разбира
дефиницията съгласно Указания за начина на отчитане на извършените непредвидени
разходи при подаване на заявка за окончателно плащане по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“, издадени от ДФ „Земеделие“, а именно:
„разходи, възникнали в резултат на работи, които не е могло да бъдат предвидени при
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първоначалното проектиране и водят само до увеличаване на количествата, заложени
предварително в количествено-стойностната сметка към проекта. Т.е. непредвидените
разходи трябва да съответстват напълно като дейност и единична цена от предварително
одобрената количествено-стойностна сметка или да бъдат сведени до съответствие, чрез
подробен анализ на новия вид дейност“.
(3) Непредвидените работи ще се доказват по време на изпълнение на договора със
следните документи:
1. Писмо-обосновка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, детайлно изясняващо обстоятелствата
наложили извършването на допълнителни строително монтажни дейности, Вариационна
заповед (заповед за изменения) на количествено-стойностната сметка, одобрена от
строителен надзор и Възложител,
2. Подробна количествено-стойностна сметка, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
съгласувана от строителен надзор и от ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
3. Всички придружаващи строителния процес актове (образци и протоколи),
удостоверяващи че са постигнати изискванията на проекта, съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и според изискванията на ЗУТ
имащи пряко отношение към заявените и изпълнени непредвидени разходи,
4. Окончателен протокол за всички изпълнени на обекта строително монтажни работи,
в това число и определеният процент непредвидени разходи, съгласуван от строителен
надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
5. Двустранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от
извършване на непредвидените работи.
(4) Остойностяването на непредвидените работи се извършва по цени съгласно
приетата Количествено-стойностна сметка.
Чл. 7. (1) Изплащането на всички суми ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: __________________________
IBAN: __________________________
BIC: __________________________
(2) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като
задължително съдържат следните реквизити:
Получател: Община Елена
Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24
ЕИК 000133762
Получил фактурата: __________________________
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Номер на документа, дата и място на съставяне.
(3) В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е
направен по Договор № 04/321/01642 на Община Елена с ДФ „Земеделие” за отпускане на
финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР по проект № 04/321/01642”.
Чл. 8. Преведените средства от Община Елена, но неусвоени от (ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки, неправомерно изплатени суми, заедно с
дължимите лихви в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Уникредит Булбанк” АД - филиал Елена
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG31UNCR70008421378783
Код за вид плащане: 447000
ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ:
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпрати писмено известие на Изпълнителя за започване изпълнението на
дейностите по настоящия договор.
(2) Да заплати уговорената по чл. 3 от настоящия договор цена при условията, посочени
в чл. 4 и чл. 6;
(3) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта, предмет на договора;
(4) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната
уредба;
(5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на
строително-монтажните работи и администрирането на договора за обществена поръчка и
по своя преценка да го заменя;
(6) Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато резултатите в изпълнение на
договора са приети от Възложителя;
(7) Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на поръчаната работа;
(8) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в
гаранционния срок дефекти;
(9) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба №3 от 31 юли 2003 г.,
непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са
постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени
СМР. Съставените и оформени съгласно изискванията на наредбата актове и протоколи имат
8
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доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване,
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите;
(10) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по
обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на
поръчката, офертата на Изпълнителя и настоящия договор;
(11) Да не приеме извършените строително-монтажни работи, ако те не съответстват по
обем и качество на неговите изисквания;
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в
този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката;
(2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки
на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;
(3) Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с
изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по
смисъла на Раздел ХІ от настоящия договор;
(4) Да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за
решаването на възникналите проблеми и действия, в случай на установени нередности по
смисъла на Раздел ХІ от настоящия договор;
(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставянето на информация за текущото
изпълнение на договора за обществена поръчка;
(6) Да освободи или да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на чл. 27 от
настоящия договор;
(7) Да изисква от Изпълнителя да изпълнява мерките за информация и публичност,
съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
/ЕЗФРСР/ и предоставените от страна на Възложителя указания след влизане в сила на
договора за обществена поръчка;
(8) Да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да създава
пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(9) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде всички материали, свързани с
изпълнение на договора;
(10) Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.
(11) Да спре всички плащания, които дължи на Изпълнителя, в случай че констатира
неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка за професионална
отговорност по чл.171 от ЗУТ.
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Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които
възникват:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите,
вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл. 2, като организира и
координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в
съответствие с:
1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът,
офертата и приложенията към нея;
2. действащата нормативна уредба в Република България.
(2) Да осигури свой представител за своевременно съставяне и подписване на всички
необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки,
огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.
169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР. За съставяне на съответните актове и
протоколи Изпълнителя отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички работи,
които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При изпълнението на строежите да съставя и всички необходими актове съгласно
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и
монтажни работи, непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите
екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен
надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се изготвят
въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по
съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на
строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.
Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и
протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със
започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.
(4) Да изпълни строежа по настоящия договор в съответствие с издадените строителни
книжа, изискванията на ЗУТ, както и с правилата за извършване и приемане на СМР
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/ПИПСМР/ и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната
площадка;
(5) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството качествени материали,
строителни изделия, продукти и др., както и да извършва качествено СМР в съответствие със
съществените изисквания към строежите и при спазване на технологичните изисквания за
влагането им. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или
декларация за съответствие.
(6) Да предоставя възможност на строителния надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или
упълномощено от него лице/ да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
(7) Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на
обекта.
(8) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати
грешки, недостатъци и други констатирани от строителния надзор на обекта и приемателната
комисия.
(9) Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за
приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия строителен надзор на обекта
всички документи, съставени по време на строителството.
(10) Да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение, необходимо
осветление и охрана на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на обекта и
съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(11) Да почисти и отстрани от обекта излишните материали, отпадъци и различните
видове временни съоръжения преди приемане на завършения обект от страна на Комисията,
назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След приключване на строителните работи да почисти и
извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 3 дневен
срок след приключване работата на приемателната комисия.
(12) Да постави и поддържа на видно място билборд с информация съгласно чл.52 от
Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от ПРСР за периода 2007-2010 г.
(13) След завършването на строежа да изготви и завери екзекутивната документация за
строежа .
(14) Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, като се съобрази с
изискванията му за форма и съдържание и при спазване на разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от
настоящия договор;
(15) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на
място;
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(16) Да съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба на Република
България, свързана с изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони
2007-2013 г.
(17) При проверки на място от страна на Възложителя,
представители на
Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните, Сметната палата,
Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с
измамите, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както
и да осигурява достъп до: строителната площадка, помещения, преглед на документи,
свързани с изпълнението на възложените дейности;
(18) Да води и съхранява и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия
договор в сроковете, приложими за проекти, финансирани със средства от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
(19) Да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и
да докладва за възникнали нередности пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно утвърдената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура за работа с нередности.
(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани
по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и
други неправомерно получени средства;
(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети третите лица, претърпели вреди от
дейността на Изпълнителя, довела до непозволеното им увреждане;
(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира писмено Възложителя за възникнали
проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг
представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато
констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат
сигурността на информационните активи в Община Елена.
(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя до 5-то число на всеки месец ежемесечни
доклади за изпълнението на задълженията си по договора за предходния месец, и
окончателен доклад за изпълнението на договора и да ги представя на Строителния надзор и
Възложителя за одобрение;
(25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представлява Възложителя пред държавните и
общинските органи, тогава, когото това е пряко свързано с осъществяването на строителните
дейности, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
(26) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички негови членове са длъжни да
останат в него за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка, както и
до изтичането на последния по време гаранционен срок на строително-ремонтните работи.
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Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема за своя сметка и на своя
отговорност подизпълнители за изпълнение на част от работите, ако е декларирал тяхното
участие.
(2) Процентното участие на Подизпълнителите в Цената за изпълнение на Договора не
може да бъде по-голямо от посоченото в Техническата оферта.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или
бездействието на подизпълнителите.
(2) Договорите с подизпълнители не пораждат никакви права по отношение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
обекта, предмет на договора.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове
работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за
безопасност и охрана на труда.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на
строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в
и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
Чл. 18. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходната
точка, то възстановяването им е за негова сметка.
Чл. 19. (1) В срок от 7 (седем) календарни дни от подписване на настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на Възложителя копие от валидни
застрахователни полици за срока на действие на договора за обезпечаване на отговорностите
му за обекта на настоящия договор, съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.
(2) За целия срок на изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка
Изпълнителят се задължава да поддържа валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда
за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
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Чл. 20. (1) Гаранционните срокове за всички видове СМР в рамките на настоящия
договор за обществена поръчка са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и
появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.
Чл. 21. Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешението за
ползване на обекта.
Чл. 22. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в
гаранционния срок дефекти в 10-дневен срок от получаване на писменото уведомление от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 24. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 23,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. В случаите на предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.
Чл. 26. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на договора в размер на ____________ (______________________) лв.,
представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена
под формата на парична сума/безусловна и неотменима банкова гаранция, по образец на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с крайна дата на валидност на банковата гаранция не по-рано от
30.09.2015 г.
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за
изпълнение на Договора при виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(3) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на
договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията
по реда на чл. 29, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора.
Чл. 28. (1) В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора се обяви
в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави,
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в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга
банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на
договора.
Чл. 29. В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.
Чл. 30. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до един месец
след окончателното одобрение на извършените разходи за изпълнение на договора от
Държавен фонд «Земеделие», като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от внесената
гаранция сума до размер на неодобрени разходи по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР:
Чл. 31. (1) При завършване на работата Изпълнителят отправя писмена покана до
Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) Предаването на изпълнената работа се извършва със съставянето на Протокол за
установяване на действително извършените строително-монтажни работи, съставен от
Изпълнителя и подписан от Възложителя и строителния надзор.
(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на
констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в
настоящия договор.
(4) Документите по ал. 2 от този член се съставят независимо от протоколите и
актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството. Протоколите се подписват само от изрично
упълномощено от възложителя длъжностно лице.
Чл. 32. За окончателно предаване на обекта на Възложителя се счита подписването
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя
(образец № 15) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
Чл. 33. (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни
работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или нарушения на
императивни разпоредби на нормативните актове.
(2) На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя
сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако
такива бъдат констатирани.
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VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл. 34. (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия се задължава да изплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 0,2% (две десети) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от
стойността на договора.
(2) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по ал. 1 и ал. 2 неустойки
от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която
и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
VІІІ.ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ:
Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във
връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в
строителството и/или трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по
този договор.
(2) За времетраенето на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа
застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност по предходната алинея
съгласно изискването на чл. 171 и чл.172 от Закона за устройството на територията и
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./
(3) В срок от 7 (седем) календарни дни от подписване на настоящия договор
Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя копие от валидни застрахователни
полици за срока на действие на договора за обезпечаване на отговорностите му за този
обект, съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.
(4) Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право
да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното
неизпълнение.
ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 36. При възникването на непредвидено обстоятелство изпълнението на
задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето
на непредвиденото обстоятелство.
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Чл. 37. От датата на настъпването на непредвиденото обстоятелство до датата на
преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да
избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и да продължат да
изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от
непредвиденото обстоятелство.
Чл. 38. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по
чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 39. Договорът се прекратява с:
1. изпълнението на задълженията по този договор от страните;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строителномонтажните работи с повече от 10 (десет) календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл. 40. При прекратяване на договора по чл. 39, т. 5 от настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 41. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.
Чл. 42. Страните се съгласяват безусловно, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществена поръчка
поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Държавен Фонд
„Земеделие” едностранно намали размера на допустимата помощ, или определи, че не е
наличен бюджет за финансиране на проекта – предмет на настоящата поръчка, или прекрати
действието на Договор № 02/321/01642 на Община Елена с ДФ „Земеделие” за отпускане на
финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:
Чл. 43. Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора,
включително в хода на обществената поръчка.
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ХІ. НЕРЕДНОСТИ:
Чл. 44. (1) По смисъла на настоящия договор, „нередност“ е всяко нарушение на
разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено
действие или пропуск на стопански субект (служител, физическо или юридическо лице, или
други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на
Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на
средства.
(2) За целите на настоящия договор като дефиниция за „измама” ще се използва
легалната дефиниция съгласно чл. 209 - чл.213 от Наказателния кодекс
(3) Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителя за всички случаи на
установени нередности при изпълнение на настоящия договор.
(4) Изпълнителят е длъжен да запознае всички свои служители, определени за
изпълнение на поръчката с дефинициите за „нередност“ и „измама“ и за възможността да
уведомяват Възложителя в случай на установени нередности.
(5) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи, свързани с установени
нередности, в сроковете приложими за проекти, съ-финансирани от Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г.
(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя всякаква информация, свързана
с установени нередности и с извършени от Изпълнителя последващи действия в случаи на
установена нередност.
Чл. 45. (1) В случай на установена нередност, допусната от Изпълнителя, последният е
длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно получени суми, заедно с
дължимите лихви.
(2) В случаите по ал. 1, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за подлежащите
на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.
ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
Чл. 46. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална
дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и
професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си
по Договора.
Чл. 47. (1) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
(2) Неразделна част от настоящия договор са: техническата спецификация и офертата
на Изпълнителя от проведената процедура.
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(3) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора неговите разпоредби
следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в
техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка
и приложенията към нея.
(4) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат
в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
За Възложителя: Община Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24, email:
obshtina@elena.bg, ПК: 5070
За Изпълнителя: ______________________________
Чл. 48. Неразделна част от настоящият договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с
която е участвал при провеждане на процедурата за обществена поръчка за възлагане на
дейностите по настоящия договор.
Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - два за
Възложителя, един за Изпълнителя и един за Държавен фонд „Земеделие”.
Приложения: ______________________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЕЛЕНА
кмет на ОБЩИНА ЕЛЕНА
/инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ___________________
/___________________/

___________________

Димка Петрова, гл. счетоводител
___________________
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