
Пловдив 4000, ул.”Иван Вазов” № 19, тел./факс: 032 62 42 55 ; 032 62 44 68, e-mail: patriarcha@abv.bg

ПРОЕКТ

ДОГОВОР  №............../...........2017г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ  ЗОП 

    

      Днес, ................2017г., в град Пловдив, между 
  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ(СУ)  „СВЕТИ  ПАТРИАРХ  ЕВТИМИЙ”–ПЛОВДИВ, с

Булстат  №115889082,  с  адрес  на  управление:  град  Пловдив,  ул.  „Иван  Вазов”  №19,
представлявано от Директора  Валентина Михайлова Стоенчева-Георгиева,   електронна
поща/e-mail/:  patriarcha@abv.bg,  наричано  по-долу  за  краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от   една
страна и от друга: 
 ………………………………………….…………..,   със  седалище  и  адрес  на
управление:   …………………………………, с  електронна  поща /е-mail/:  ………………,  с
Управител/Изп.директор   ………………………………,  ЕГН:  ………………,  с  постоянен
адрес: град ………………, ул.”………………….” №……,  ет……, ап….. с ЛК №…………..,
издадена  на  …………..г.  от  МВР-…………..,  наричано  за  краткост  по-долу  в  настоящия
договор   ИЗПЪЛНИТЕЛ,  (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  наричани  заедно
„Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

 на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с Решение №............ от ..........2017г. на
Директора на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ за избор на Изпълнител, се сключи  този договор
(„Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
строително-монтажни  работи/СМР/  за  обособяване  на  Природо-научен  център   „От
атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и коридор на втория етаж в
учебната сграда на СУ „Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19,
съгласно  Техническа  спецификация  с  количествена  сметка  на  видовете и  количествата
СМР-Приложение №1 към документацията на Възложителя.“, като страните се договориха
за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 Чл.  1. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  срещу
възнаграждение  и  при  условията  на  този  Договор,  да  извърши  строително-монтажни
работи/СМР/  и  да  изпълни обществена поръчка с  предмет:  „Извършване на  строително-
монтажни работи/СМР/ за обособяване на  Природо-научен център  „От атома до космоса“,
ремонт на учебни кабинети, хранилище и коридор на втория етаж в учебната сграда на СУ
„Свети  Патриарх  Евтимий”,   град  Пловдив,  ул.„Иван  Вазов”  №19,  съгласно  Техническа
спецификация с количествена сметка на видовете и количествата СМР-Приложение №1 към
документацията на Възложителя.“,  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложеното от него в
Техническото и Ценовото предложения.

(2) Място на изпълнение на поръчката:  Средно училище „Св.Патриарх Евтимий“,
със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19. 
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 (3)  Видът  на  СМР,  сроковете  за  изпълнение,  гаранционните  срокове,  както  и
съответните  единични  и  общи  цени са  подробно  описани  в  Техническото  и  Ценовото
предложение на участника, съставляващи неразделна част от договора.
 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  извърши  строителството  в  съответствие  с
Техническата  спецификация,  Техническото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  Ценовото
предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще
изпълнява  поръчката,  и  на  членовете  на  ръководния  състав,  които  ще  отговарят  за
изпълнението,  съставляващи  съответно  Приложения  №№  1,  2,  3  и  4  към  този  Договор
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
 Чл.2. (1)  Настоящият  договор за  обществена  поръчка  може да бъде изменян  само
когато поради непредвидени обстоятелства  е  възникнала необходимост от извършване на
допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако
смяната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

а)  е  невъзможна  поради  икономически  или  технически  причини,  включително
изисквания  за  взаимозаменяемост  или  оперативна  съвместимост  със  съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и 

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията
и обслужването или дублиране на разходи на възложителя; 

(2)  Изменение  е  допустимо,  ако  поради  обстоятелства,  които  при  полагане  на
дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от
изменение, което не води до промяна на предмета на договора.  Не се допуска стойностите
на  параметрите  на  технико-икономическите  показатели  при  формирането  на  единичните
цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези,  ползвани при формирането на
единичните цени за заменените видове работи. 
 Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  уведомява  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всякакви  промени  в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 2 (два) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. В срок до 2 (два) дни от датата на сключване на
Договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и
представителите  на  подизпълнителите,  посочени  в  офертата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  (ако  е
приложимо)

ІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

 Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на която е подписан и е със срок на действие
до  изпълнение  на  всички  поети  от  Страните  задължения  по  Договора  и  изтичането  на
гаранционните срокове.
 Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР е ............................................дни  (съобразно
техническото  предложение  на  Изпълнителя), считано  от  датата  на  сключването  на
договора.
 (2) Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности/етапи  се определят в
линеен график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие
с Техническото предложение – Приложение № ...... /или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
представи  линеен  график  за  сроковете  на  изпълнение  на  отделните  видове  СМР  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 2(два) дни от датата на сключване на договора. След одобрението
Графикът става Приложение № ....... и неразделна част от Договора. (когато е приложимо, в
случай,  че  не  е  представен  линеен  график  с  техническото  предложение,нито  със
сключването на договора.
 Чл.  6. Сроковете  за  изпълнението  на  Договора  се  удължават,  при  условие,  че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е спазил срока за плащане на авансовата сума съгласно условията на
договора, с толкова дни, с колко е забавата за плащане на авансовата сума.
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II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.7. (1) За  изпълнението  на  всички  предвидени  СМР  по  настоящия  договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цена  в  размер  на   ...................лв.
(..................................................лева.)  без  ДДС  (съгласно  предложението  на  избрания
Изпълнител), общо  в  размер  на  .....................лв. (..................лева  )  с  вкл.  ДДС,  на  база
единичните цени на видовете СМР, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя-
Приложение № ....... към договора. При условие, че част от предвидените СМР отпаднат или
са с по-малко количество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тях, като действителния
размер  на  общата  дължима  сума,  се  определя  съобразно  окончателният  Констативен
приемно-предавателен  протокол  (Акт  образец  19)  в  който  са  описани  действително
извършените и приети без забележки от Възложителя СМР.

(2) Единичните цени за отделните видове дейности, свързани с изпълнението на СМР,
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на
изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в
този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(3)  Уговорената  обща  цена  за  описаните  СМР  включва  всички  преки  и  непреки
разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде
променяна,  освен  в  случаите,  изрично  уговорени  в  този  Договор  и  в  съответствие  с
разпоредбите  на  ЗОП.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  декларира,  че  формираната  обща  цена  на
обществената поръчка,   съдържа всички съпътстващи разходи за доставка на материалите и
извършване  на  всички  СМР,  посочени  в  техническата  спецификация,  за  разходи  за
персонала-трудови  възнаграждения  и  осигуровки  на  ангажираните  за  изпълнението  на
поръчката  лица  и  ръководния  състав,  които  ще  отговарят  за  изпълнението;  за  неговите
подизпълнители  (ако  е  приложимо); разходи  за  организация,  механизация,  техническо
оборудване,  контрол,  печалба,  извозване  и  депониране  на  строителните  отпадъци,
почистване  на  помещенията  след  приключване  на  СМР  и  други  разходи  във  връзка  с
изпълнение на поръчката, като  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на допълнителни
суми за каквито и да са  други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 (4) Ценовата оферта има подробна  разбивка в Спецификацията с КСС за отделните
видове и количества СМР, като  Изпълнителят не следва при приемането на извършените
СМР да залага по-висока цена от посочената от него.  Изпълнителят е посочил в ценовото
предложение  технико-икономически  показатели  формирали  цената,  която  предлага  за
изпълнение на СМР. Единичните цени на видовете СМР  са изготвени със следните елементи
на  ценообразуване:  Средна  часова  ставка  –  ............лв.(.......................);    Допълнителни
разходи  върху  труда-......%(..................  процента);  Допълнителни  разходи  върху
механизацията-.........%(.........................  процента);  Доставно-складови  разходи-..............%
(................ процента); Печалба-.........%(.............. процента); Разходни норми -................
 (5) В случай, че поради непредвидени обстоятелства е  необходимо да се извършат
СМР  в  количества,  повече  от  посочените  в  техническата  спецификация  или  други
нововъзникнали  в  процеса  на  извършване  СМР,  които  са  съществено  необходими  за
качествено  изпълнение  на  поръчката,  Изпълнителят  няма право  да  ги  извършва  без
предварително  писмено  уведомление  и  съгласие  от  Възложителя,  като  се  подписва
допълнително споразумение към настоящия Договор за извършване на СМР, като те не могат
да надвишават 10% от сумата по договора.
 Чл.8.  (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   плаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената  по  този  Договор,
както следва:
 а) авансово  плащане  в  размер  на  30%(тридесет  процента)  от  общата  сума  за
предвидените  СМР,  а  именно:  ...............лв.  (......................  лева) без  ДДС,  .....................лв.
(................лева) с ДДС,  по банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 5(пет) работни дни от
подписване на договора срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура; 
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 б) Междинни плащания в размер на  90 %  (деветдесет  процента)  от стойността  на
изпълнените и приети от Възложителя СМР, платими  в срок до 7(седем) дни от подписване
на  съответния  констативен  приемо-предавателен  протокол  (Акт  обр.19)  за  приемане  на
съответния  етап,  като  при  всяко  междинно  плащане  се  извършва  приспадане  на
пропорционална част (30%) за платения аванс;
 в) Окончателно плащане в размер на  10 % (десет процента) от общата стойност на
изпълнените и приети СМР, платими в срок до 60 (шестдесет)  дни, считано от подписване
на окончателен Констативен приемо-предавателен протокол (Акт обр.19), с което е прието
изпълнението по договора

Чл.9.  (1)  Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане, се
извършва въз основа на следните документи:

1. Двустранно подписан Констативен приемо-предавателен протокол /акт обр. 19/ от
представители на страните, към който са приложени съответни  сертификати за произход и
качество на материалите, изделията и консумативите, гаранционни карти и други документи
съобразно  естеството  на изпълнението;  когато документ е  съставен или издаден на  чужд
език, същият се придружава с превод на български език;

2.   Надлежно  оформена  оригинална  фактура  за  дължимата  сума,  издадена  от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено, че плащането е във
връзка със сключен Договор №..... от .....2017г. За изпълнение на ОП за осъществяване на
дейности  по Проект  „Обособяване  на  природо-научен  център  от  „От атома  до космоса“,
финансиран и със средства на Фондация „Америка за България“.

(2) Срокът за плащане започва да тече от датата на постъпване при Възложителя на
последно представения от посочените документи.

(3) Плащанията  по  ал.  1  се  извършват  в  български  лева,   чрез  банков  превод  по
следната банкова  сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN – …………………………….
BIC - ……………..
Банка „...............................” АД

 (4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени  в  банковата  сметка  в  срок  до  2(два)  дни,  считано  от  момента  на  промяната.  В
случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
 (5) Когато за  частта  от СМР, която се  изпълнява от подизпълнител,  изпълнението
може да  бъде  предадено  отделно  от  изпълнението  от  останалите  СМР,  подизпълнителят
представя  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  отчет  за  изпълнението  на  съответната  част  от  СМР  за
съответния   етап,  заедно  с  искане  за  плащане  на  тази  част  пряко  на  подизпълнителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  предостави  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета  и  искането  за
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  приема  изпълнението  на  частта  от  СМР,  при  съответно  спазване  на
разпоредбите  на  условията  на  Договора,  и  заплаща  възнаграждение  за  тази  част  на
подизпълнителя в сроковете съгласно договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента
на отстраняване на причината за отказа. (ако е приложимо)

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.  10.  (1) Срок  за  изпълнение  на  строителството  е    ................ (..........................)

календарни  дни, считано   от  датата  на  сключване  на  настоящия  договор,  съгласно
предложението на участника. 
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        (2) Срокът за изпълнение на СМР приключва с подписване на окончателен Констативен
приемно-предавателен протокол между страните (Акт обр.19), с който  Възложителят приема
изцяло и окончателно извършените качествено СМР.

ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 Чл.  11.  (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя  гаранционен  срок  за  изпълнените
строителни работи, съгласно техническото му предложение и в съответствие с чл.20, ал. 4,
т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
в размер на ......................... години, (описват се срокове и видове СМР, ако са различни за
различните видове СМР).

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на окончателния
Констативен приемо-предавателен протокол за извършените и приети СМР.

(3) При установяване  на  появили се  в  гаранционния  срок дефекти  и некачествено
извършени работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 (4) В  срок  до  3  (три)  календарни  дни след  уведомяването  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,  е
длъжен  да  започне  работа  за  отстраняване  на  дефектите  в  минималния  технологично
необходим  срок,  но  не  повече  от  указания  от  Възложителя.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща
технически специалист според вида на дефекта/повредата за отстраняването им  на място, в
обекта,  в  сградата  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Всички  разходи  за  отстраняване  на  гаранционни
повреди/недостатъци, включително труд, доставка на материали, механизация и транспорт са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционно
обслужване,   Изпълнителят дължи неустойки съгласно условията на договора посочени в
раздел Х.  Освен дължимата неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани повредите
и  дефектите  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В  този  случай  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите,  ведно със законната
лихва,  от датата  на плащането на сумата  за ремонта от Възложителя,  до изплащането й,
както и претърпените вреди и пропуснати ползи от забавеното отстраняване,  в случай че
надвишават неустойката. В случай, че появилите се дефекти и недостатъци в гаранционния
срок са толкова съществени, че изпълнените доставки и/или СМР не могат да се ползват по
предназначение от Възложителя, той има право да развали договора, като поиска връщане на
всички платени на Изпълнителя суми, както и дължимите неустойки по договора, или да
поиска  само  връщане  на  суми  за  конкретно  изпълнени  дейности,  които  не  могат  да  се
ползват по предназначение, заедно с неустойките.
 

 
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР.  УСТАНОВЯВАНЕ

НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Чл. 12.   Предаването и приемането на извършената работа се осъществява в сградата

на  СУ  „Св.Патриарх  Евтимий“,  с  адрес:  град  Пловдив, ул.“Иван  Вазов“  №  19,  чрез
двустранно подписани Констативни приемо-предавателни протоколи Акт обр.19, изготвени
от Изпълнителя в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните, за приемане на
поетапно  или  окончателно  извършените  СМР,  който  заедно  с  издадената  фактура  са
основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.

Чл.13.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа извършената работа  в срок до
два  дни,  след  уведомяването  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  в  случай  на  констатирани  явни
несъответствия,  некачествено  изпълнени  СМР  или  нарушения  в  технологията,  или
причинени  повреди  на  друго  имущество  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  извършването  на  тези
СМР,  да  отрази  своите  забележки  и  да  не  подпише  констативния  приемо-предавателен
протокол. 
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  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
 2. да поиска преработване и/или отстраняване на недостатъци и повреди  в определен
от него срок,   изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 3. да откаже да приеме изпълнението, когато са допуснати съществени отклонения от
договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат
да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора. Възложителят има право
да  откаже  да  приеме  обекта/обектите  и/или  съответната  част/и  от  него/тях,  ако  открие
недостатъци.   Недостатък е  всяко  неправилно  изпълнение  на  СМР,  изразяващо  се  в:  (а)
изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание,
включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество или такива,
които  не  съответстват  на  указанията  на  Възложителя;  (б) изпълнение в  нарушение  на
правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и/или
незавършени  работи.  Недостатъците  се  отстраняват  от  Изпълнителя  за  негова  сметка,  в
определен от Възложителя срок.  Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които
поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им
или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(3) При  установяване  на  разлики  в  количеството  или  качеството  на  работата,
недостатъци/повреди,  неспазване  на  изискванията  по  Техническата  спецификация-
Приложение  №  1  към  договора,  в  приемо-предавателния  протокол  се  определя  срок  за
отстраняването  им,  който  не  може  да  бъде  по-дълъг  от  3(три)  дни,  а  в  случай,  че
несъответствията/повредите са такива, че са опасни за живота и здравето на учениците, на
служителите на Възложителя или могат до доведат до значителни повреди  или погиване на
сградата, на обекти в сградата или на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (опасност от пожар,
токов удар, наводнение, падане на  прозорци и други), следва да бъдат отстранени в срок до
24 (двадесет и четири часа) от уведомяването.

(4) Констатираните  по  реда  на  предходната  алинея  отклонения,  недостатъци  и
повреди се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. В случай, че  не могат да бъдат
отстранени  своевременно,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  откаже  да  приеме  изцяло  или
частично  изпълнението,  съответно  да  откаже  да  заплати  частично  или  изцяло  цената  по
договора за него.

Чл.14.  Изпълнението  на  СМР,  предмет  на  договора  се  считат  за  окончателно
извършени,  след  като  бъдат  приети  без  забележки  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  датата  на
подписване на  окончателния Констативен приемо-предавателен протокол,(Акт обр.19) и са
предадени всички необходими документи във връзка с качеството на извършените СМР –
декларации и сертификати за съответствие,  указания за употреба и гаранционни карти при
необходимост.
 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 Чл.  15.  При  подписването  на  този  Договор,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 %  (пет процента)  от стойността на
договора  без  ДДС  („Гаранцията  за  изпълнение“),  равняваща  се  на  ..............лв.
....................лева,  която  служи  за  обезпечаване  изпълнението  на  задълженията  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора и гаранционната отговорност. Страните се съгласяват, че сума
в размер на  ……… (…………………………) лева, представляваща  3  % (три процента) от
стойността на договора без ДДС е гаранция  за изпълнение  на договора, а сума в размер
на ..............(.....................), представляваща 2%(два процента) от стойността на договора без
ДДС,  е  предназначена  за  обезпечаване  на  гаранционното  поддържане,  предвидено  в
Договора.
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 Чл.  16.  (1)  В случай  на  изменение  на  Договора,  извършено  в  съответствие  с  този
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане
на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3
(три)  дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
 (2)  Действията  за  привеждане  на  Гаранцията  за  изпълнение  в  съответствие  с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора; и/или;
 2.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора; и/или
 3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 19 от Договора.
 Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената
поръчка, а именно: 
  Банка ТБ „Инвестбанк” АД
 IBAN:  BG 71 IORT 73753102006800
 BIC:  IORT BGSF
 (2)  В нареждането за плащане следва да бъде записан  текстът:  "Гаранция  за  добро
изпълнение на ОП, с предмет:  „Извършване на  СМР за обособяване на  Природо-научен
център  „От атома до космоса“ на СУ „Св.Патриарх Евтимий”
 Чл.  18.  (1)  Когато  като  гаранция  за  изпълнение  се  представя  банкова  гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
 1.  Да  бъде  безусловна  и  неотменяема  банкова  гаранция,  в  полза  на  СУ  „Свети
Патриарх Евтимий“ град Пловдив,  Булстат/ЕИК/ №115889082  и да е със срок на валидност
не   по-кратък  от 12 (дванадесет)  месеца  от  подписване  на  окончателния  констативен
приемо-предавателен протокол (Акт обр.19), като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
 2.  Да  съдържа  задължение  на  банката  -  гарант  да  извърши  плащане  при  първо
писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на
Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по  договора.
Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата
на банкова гаранция,  както и по усвояването на средства от страна на Възложителя,  при
наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
  (2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията  за изпълнение
във  формата  на  банкова  гаранция,   както  и  по  усвояването  на  средства  от  страна  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 Чл.  19.  (1)  Когато  като  Гаранция  за  изпълнение  се  представя  застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на  застрахователна
полица,  издадена  в  полза  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  която  трябва  да  отговаря  на  следните
изисквания:
 1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 2.  да  бъде  със  срок  на  валидност  не  по-кратък  от 12 (дванадесет)  месеца  от
подписване на окончателния констативен приемо-предавателен протокол (Акт обр.19). 
 (3)  Разходите  по  сключването  на  застрахователния  договор  и  поддържането  на
валидността  на  застраховката  за  изисквания  срок,  както  и  по  всяко  изплащане  на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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 Чл. 20. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение  в размер на
3% от стойността по договора без ДДС,  в срок до 60 (шестдесет) дни, след приключване на
изпълнението на Договора и подписване на окончателен Констативен приемо-предавателен
протокол  за  извършените  СМР,  с  който  е   прието   в  пълен  размер  извършеното
строителство,  ако  липсват  основания  за  задържането  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на
каквато и да е сума по нея.
 (2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава  останалата  част  от  Гаранцията  обезпечаваща
гаранционното обслужване в размер на 2% от стойността по договора без ДДС,  в срок до
14(четиринадесет)  дни,  след  изтичане  на  12  (дванадесет)  месеца,  след  приключване  на
изпълнението на Договора и подписване на окончателен Констативен приемо-предавателен
протокол  за  извършените  СМР,  с  който  е  прието   изцяло  извършеното  строителство,
изпълнявани  са  условията  по  гаранционното  обслужване  и  липсват  основания  за
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
 (3) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
  1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора; 
 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
 3.  когато  е  във  формата  на  застраховка  –  чрез  връщане  на  оригинала  на
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
или упълномощено от него лице.
  (4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение
на  задълженията  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  въпросът  е  отнесен  за  решаване  пред  съд.  При
решаване  на  спора  в  полза  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той  може да  пристъпи  към усвояване  на
гаранцията.
 Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори
от  Гаранцията  за  изпълнение,  когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  някое  от  неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което  и  да  е  задължение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  като  усвои  такава  част  от  Гаранцията  за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за конкретния случай на
неизпълнение. 
 Чл. 22.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
 1.  ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне  работа  по изпълнение  на  Договора в  срок до
10(десет) дни след получаване на авансовото плащане и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора
на това основание; 
 2.  при  пълно  неизпълнение  на  договора,  в  т.ч.  когато  има  частично  изпълнено
строителство,  но  не  е  прието  от  Възложителя  и/или  не  отговаря  на  изискванията  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и  договорът е развален от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 
 3.  при  прекратяване  на  дейността  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или  при  обявяването  му  в
несъстоятелност.
 Чл.  23.  Във  всеки  случай  на  задържане  на  Гаранцията  за  изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  уведомява  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  задържането  и  неговото  основание.
Задържането  на  Гаранцията  за  изпълнение  изцяло  или  частично  не  изчерпва  правата  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер,  когато гаранцията не покрива
размера на вредите.

Чл. 24. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5(пет) дни да
допълни  Гаранцията  за  изпълнение,  като  внесе  усвоената  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сума  по
сметката  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави  документ  за  изменение  на  първоначалната
банкова  гаранция  или  нова  банкова  гаранция,  съответно  застраховка,  така  че  във  всеки
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момент  от  действието  на  Договора  размерът  на  Гаранцията  за  изпълнение  да  бъде  в
съответствие с чл. 15 от Договора.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е  неизчерпателно  и  не  засяга  действието  на  други  клаузи  от  Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  изпълни  предмета  на  договора  без  отклонения,

качествено и в срок, в съответствие с условията по договора и условията в процедурата по
обществената поръчка и направените от Изпълнителя предложения;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска  и  да  получава  информация  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  през  целия  срок  на  Договора,  да
извършва проверки, да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението,
като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.  да  изисква,  при  необходимост  и  по  своя  преценка,  обосновка  от  страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него  констативни приемо-предавателни протоколи или
относно документите към тях;

4. да  извършва  проверки  на  документите  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  свързани  с
изпълнението на настоящия договор;

5. да получи всички необходими документи във връзка с изпълнение на настоящия
договор.

6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да откаже приемане на СМР, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи изцяло своите
задължения съгласно условията на договора, като има право да откаже частично или изцяло
заплащането на цената по договора;

7. да не приеме извършени СМР, ако не отговарят на документацията и/или условията
по договора, съгласно посоченото в  него.  Възложителят има право да откаже да приеме
обекта/обектите  и/или  съответната  част/и  от  него/тях,  ако  открие  недостатъци  или  не  е
налице пълно изпълнение на СМР.   Недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР,
изразяващо  се  в:  (а)  изпълнение  с  качество,  по-ниско  от  определеното  с  договора  и/или
техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо
качество или такива, които не съответстват на указанията на Възложителя; (б) изпълнение в
нарушение  на  правилата  за  изпълнение  на  строителните  и  монтажните  работи  и/или
неизвършени и/или незавършени работи.  Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за
негова сметка, в определен от Възложителя срок.  Изпълнителят отговаря и за недостатъци
на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на
изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да  оказва  необходимото  съдействие  за  изпълнението  на  настоящия  договор,  да

осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията и документите, необходими му за качественото
извършване на СМР;

2. да приеме извършената  качествено работа  съгласно  условията  на  договора и да
заплати съответното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или
ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното
в Договора;
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5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно
клаузите на   Договора;

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска  и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие,  информация и документи,

необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;
2.  да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в

настоящия договор;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да  изпълни предмета  на договора качествено,  в съответствие  с  изискванията  на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в  срока  и  съобразно  другите  условия,  предвидени  в  договора  и
документацията  по  обществената  поръчка,  както  и  да  изпълнява  стриктно  дадените  от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания по изпълнението;

2. да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по повод
изпълнението на задълженията му по този договор;

3.  да  информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  хода  на  изпълнението  на  договора  и  за
евентуално възникнали пречки, като предложи начин за отстраняването им;

4.  да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във
връзка с извършваните дейности по чл. 1;

5.  да  положи  необходимата  грижа  за  качествено  извършване  на  дейностите  по
договора,  като  се  стреми  те  да  бъдат  извършени  по  най-високите  стандарти  на
професионална компетентност, етичност и почтеност;

6.  да  осигури  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  на  всяко  лице,  упълномощено  от  него,
документацията, свързана с поръчката, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за
времето на изпълнение на договора и след това;

7.  да  действа  лоялно,  в  съответствие  с  правилата  на  професионалната  етика  и  с
необходимата  дискретност.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  се  въздържа  от  публични
изявления относно характера на поръчката и дейността, която извършва, ако не е изрично
упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със
задълженията му по настоящия договор. 

8. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, които са съставени
във връзка с  изпълнение на договора.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези
документи,  но  няма  право да  ги  използва  за  цели,  несвързани  с  договора без  изричното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9.  да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението и за
предприетите мерки за тяхното разрешаване; да изпълнява всички законосъобразни указания
и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор до 2023г.
11.  да  спазва  всички  закони  и  подзаконови  нормативни  разпоредби  относно

извършване  на  строителството  и  спазване  на  трудовото  и  осигурително  законодателство;
както и за   спазване на безопасни и здравословни условия на труд.

 12. Да представи и поддържа валидна застраховка за професионална отговорност в
строителството по чл.171, ал. 1 от ЗУТ и  НАРЕДБА за условията и реда за задължително
застраховане  в  проектирането  и  строителството,  приета  с  ПМС  №  38  от  24.02.2004г.,  с
минимален праг отговарящ на групата  и категорията на строежа, съобразно минималните
размери посочени в чл.5, ал.2 от Наредбата, според категорията строеж, определен съгласно
чл.137, ал.1 от ЗУТ,   за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на
трети  лица,  вследствие  на  неправомерни  действия  или  бездействия  при  или  по  повод
изпълнение  на  задълженията  им. Застраховката  трябва  да  е  валидна  до  окончателно
извършване на СМР и изпълнението на договора, като при условие, че изтича по време на
действие на договора, Изпълнителят е дъжен да я поднови и представи на Възложителя.
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 13. Да  съставя  Констативни  приемо-предавателни  протоколи  (Актове  обр.19)  за
извършените СМР и да ги предоставя на Възложителя; 

 14. да  извърши  преработване  и/или  отстраняване  на  повреди  и  недостатъци  в
извършените  СМР,  в  указания  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срок.  В  срок  до  3  (три)  дни  след
уведомяването  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,  е  длъжен  да  изпрати  представител  на  обекта  на
Възложителя и да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично
необходим срок,  но не  повече от  указания  от  Възложителя. В случай  на  повреди,  които
създават  опасност  за  живота  и  здравето  на  учениците,  служителите,  обитаващите  или
преминаващите покрай сградата, или биха могли да причинят погиване или повреждане на
самата  сграда,  на  отделни обекти  в  сградата,  или на  намиращото  се  в  нея  оборудване  и
обзавеждане  (опасност  от  пожар,  токов  удар,  наводнение,  падане  на  прозорци  и  други),
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  започне  отстраняване  на  дефектите  в  минималния
технологически  възможен  срок,  но  не  повече  от  24(двадесет  и  четири)  часа  от
уведомяването. 

15. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
16. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на СМР,

без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
17.  да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, освен в случаите и

при условията, предвидени в ЗОП /да възложи съответна част от СМР на подизпълнителите,
посочени  в  офертата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  и  да  контролира  изпълнението  на  техните
задължения (което е приложимо);

18. Изпълнителят  се  задължава  да  сключи  договор/договори  за  подизпълнение  с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3(три) дни от сключване на настоящия
Договор.  В  срок  до  3(три)  дни  от  сключването  на  договор  за  подизпълнение  или  на
допълнително  споразумение  за  замяна  на  посочен  в  офертата  подизпълнител,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  изпраща  копие  на  договора  или  на  допълнителното  споразумение  на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (ако е
приложимо)

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 28.   Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306
от Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е
била в забава и не е информирала другата страна за възникването й. Страната, засегната от
непреодолима сила,  е  длъжна да предприеме всички необходими мерки,  за  да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно
при настъпване на непреодолимата сила. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на
задължението се спира. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност  или  умишлени  действия  или  бездействия  са  довели  до  невъзможност  за
изпълнението на договора.

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 Чл. 29. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при
или  по  повод  изпълнението  на  Договора  („Конфиденциална  информация“).
Конфиденциална  информация  включва,  без  да  се  ограничава  до:  всякаква  финансова,
търговска,  техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на
работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси,
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свързани с документация,  чертежи,  спецификации,  планове, уведомления,  данни,  образци,
модели,  мостри,  софтуер,  компютърни  устройства  или  други  материали  или  записи  или
друга  информация,  независимо  дали  в  писмен  или  устен  вид,  или  съдържаща  се  на
компютърен диск или друго устройство.
 (2) С  изключение  на  случаите,  посочени  в  ал.3  на  този  член,  Конфиденциална
информация  може  да  бъде  разкривана  само  след  предварително  писмено  одобрение  от
другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
 (3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
 1.  информацията  е  станала  или става  публично  достъпна,  без  нарушаване  на  този
Договор от която и да е от страните;
 2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
страните; 
 3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

4.  следва  да  се  разкрие  пред  служителите  на  странатау  в  необходимата  степен  за
целите на изпълнение на договора.

В случаите  по точки 2 или 3 страната,  която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата страна по Договора.
 (4) Задълженията  по  тази  клауза  се  отнасят  до  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  всички  негови
подизпълнители,  поделения,  контролирани  от  него  фирми  и  организации,  всички  негови
служители  и  наети  от  него  физически  или  юридически  лица,  като  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
отговаря  за  изпълнението  на  тези  задължения  от  страна  на  такива  лица.  Задълженията,
свързани  с  неразкриване  на  Конфиденциалната  информация  остават  в  сила  и  след
прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ/РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ ЗА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.30. (1) Настоящият договор е със срок на действие до изтичане на гаранционните
срокове на извършените СМР. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го
изменят, освен при условията на чл.184 от ЗОП.  
 Чл. 31. (1) Този Договор се прекратява:
 1.  С пълното,  навременно  и  точно  изпълнение  на  всички  задължения  на  всяка  от
страните, приемането от Възложителя на извършените СМР  и изтичане на гаранционните
срокове на СМР.
 2.  при  настъпване  на  пълна  обективна  невъзможност  за  изпълнение,  за  което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни
от настъпване на невъзможността  и да представи доказателства; 
 3. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
  (2) Договорът може да бъде прекратен:
 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
 2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на  всяка от страните, със 7(седем) дневно предизвестие.

3.  Със  7(седем)  дневно  писмено  предизвестие  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  когато  са
настъпили  съществени  промени  във  финансирането,  предмет  на  договора,  извън
правомощията на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати,  за
което  е  длъжен  да  изпрати  писмено  уведомление  до  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  веднага  след
настъпване на обстоятелствата.
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 Чл. 32.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП,
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по
този Договор. 
 Чл. 33.  Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
 1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  съставят  констативен  протокол  за
извършената  към  момента  на  прекратяване  работа  и  размера  на  евентуално  дължимите
плащания;  и
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 а) да преустанови извършването на СМР, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение
на Договора до датата на прекратяването; и
 в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.

Чл. 34.  При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  сроковете  по  договора,  реално  изпълнените  и  приети  по
установения  ред  СМР,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да  възстанови  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неусвоената част от авансово предоставените средства в 5(пет) дневен срок считано от датата
на  прекратяването.  Когато  прекратяването  на  Договора  е  по  искане  или  вина  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само извършените и приети СМР, които биха
му били полезни и могат да се ползват от следващи Изпълнители. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка за невръщане на авансово предоставените средств, в срок, след изтичане на 5(пет)
дни от прекратяване на Договора, в размер на  1% (един процент) на ден върху дължимата
авансова вноска, но не повече от 50% (петдесет процента) от дължимата сума.  

Чл.35. (1)Договорът може да бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  неизпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с изпратено писмено 7(седем) дневно предизвестие с
предупреждение,  че  ако  в  този  срок  задължението  не  се  изпълни,  след  изтичането  му
договорът ще се счита автоматично за развален. 

 (2) При забавено плащане на приетите качествено извършени СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законноустановената  лихва,  която е  основния лихвен процент
плюс 10%, считано от датата на забавата, до окончателно изплащане на дължимите суми. 

 (3) При забавено изпълнение за извършване и предаване на СМР в договорения срок,
или не са извършени необходимите ремонти и/или не са отстранени появили се дефекти и
недостатъци в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден от общата цена по договора без ДДС, но не повече от 50% (петдесет
процента) от стойността на договора без ДДС, както и обезщетения за претърпените вреди и
пропуснати ползи в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. 

(4) В  случай,  че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  преустанови  изпълнението  на  договора  или
извършените  СМР  не  съответстват  изцяло  по  качество  и  технически  характеристики
съгласно  документацията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  предложеното   от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при
участието  му  в  процедурата  по  възлагане  на  обществена  поръчка, или  е  налице  лошо
изпълнение, или има съществени недостатъци/повреди, които не могат да бъдат поправени и
СМР не могат да се ползват по предназначение, или не са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
срок, или поради друго неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорът бъде
развален  по  негова  вина,  освен  посочената  неустойка  за  забава  в  ал.3,  същият  дължи  и
неустойка за неизпълнение на договора в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността
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на договора без ДДС,  както и обезщетения за претърпените вреди и пропуснати ползи в
случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. 

 (5) В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционно
обслужване  при  условията  и  сроковете,  посочени  в  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи
неустойка в размер на  0.5% (нула цяло  и пет десети процента) на ден  от общата цена по
договора без ДДС, но не повече от 50% (петдесет процента) от стойността на договора, както
и обезщетения за претърпените вреди и пропуснати ползи в случаите, в които те надхвърлят
договорената неустойка.  

 (6)  При  неизпълнение  на  задълженията  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  отстраняване  на
повреди/недостатъци,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  ги  възложи  на  трети  лица  за
отстраняване,  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В този  случай  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите,  ведно със законната
лихва, от датата на плащането на сумата за ремонта от Възложителя, до окончателното им
изплащане, както и претърпените вреди и пропуснати ползи от забавеното отстраняване. 

 (7)  В случай,  че  появилите  се  дефекти  и  недостатъци са  толкова съществени,  че
изпълнените СМР не могат да се ползват по предназначение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има
право да развали договора, като поиска връщане на всички платени суми на Изпълнителя,
както  и  дъжимите  неустойки  по  договора,  или  да  поиска  само  връщане  на  сумите  за
конкретно изпълнени дейности, които не могат да се ползват по предназначение заедно с
неустойките.  При  условие,  че  за  плащане  на  сумите  и  неустойките  е  предявен  иск  или
заявление  за  издаване  на  заповед  за  изпълнение,  върху дължимите  суми  и  неустойки  се
начислява законната лихва,  считано от датата на образуване на делото, до окончателното
изплащане на задълженията.

(8)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  удържа  и  прихваща  всяка  дължима  по  този
Договор неустойка чрез задържане/усвояване на сума от Гаранцията за изпълнение или от
дължимо  по  договора  плащане  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  извършени  и  приети  СМР,  като
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.  
 (9)  Плащането/прихващането  на  неустойките,  уговорени  в  този  Договор,  не
ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за
понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер,  съгласно приложимото българско
право.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма, като

страните се съгласяват, че писмената форма, ще се счита за спазена и когато съобщенията са
изпратени по факс или електронна  поща,  като съгласно чл.42, ал.4 от ГПК те се смятат за
връчени с постъпването им в посочената информационна система на съответната поща. При
промяна на посочените в договора данни, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено
другата  в  тридневен  срок  от  настъпване  на  промяната,  като  всички  съобщения  до
уведомяването  или  в  случай  на  неуведомяване,  ще  се  считат  за  редовно  връчени  на
посочените в договора адреси и лица за контакт.
 (2) За целите на този Договор данните и лицата  за контакт на Страните са,  както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: …………………………………………. 
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………….
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Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 
 (4) При  преобразуване  без  прекратяване,  промяна  на  наименованието,  правно-
организационната форма,  седалището,  адреса  на  управление,   органите  на  управление  и
представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
промяната в срок до 3(три) дни от вписването на промяната в съответния регистър.
 Чл.  37.  (1)  Никоя  от  Страните  няма  право  да  прехвърля  никое  от  правата  и
задълженията  си,  произтичащи  от  този  Договор,  без  съгласието  на  другата  Страна.
Паричните  вземания  по  Договора   могат  да  бъдат  прехвърляни  или  залагани  съгласно
приложимото право.

 (2)  Нищожността  на  някоя  клауза  от  договора  или  на  допълнително  уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.  38.  (1) Страните  се  съгласяват,  на  основание  разпоредбите  на Закона  за
авторското  право  и  сродните  му  права,  че  авторските  права  върху  всички  документи  и
материали,  и всякакви други елементи или компоненти,  създадени в резултат на или във
връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем,
в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението
на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 
 (2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и/или  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  установят,  че  с  изготвянето,  въвеждането  и
използването  на  документи  или  други  материали,  съставени  при  изпълнението  на  този
Договор,  е  нарушено  авторско  право  на  трето  лице,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
 1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
 2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
 3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице,
чиито права са нарушени.
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  уведомява  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  претенциите  за  нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 5(пет) дни от узнаването им. В случай, че
трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за
заплащане  на  сумите  и  разноските,  и понася  всички  щети,  произтичащи  от  това.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  привлича  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  евентуален  спор  за  нарушено  авторско
право във връзка с изпълнението по Договора.
 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  заплаща  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички  суми,  в  случай,  са
изплатени такива  на  трети  лица  за  авторските  им  права,  както  и  обезщетение  за
претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение
на авторските права на трети лица.

Чл.  39.  (1)  Освен  ако  са  дефинирани  изрично  по  друг  начин  в  този  Договор,
използваните  в  него  понятия  имат  значението,  дадено  им в  ЗОП,  съответно  в  легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия –
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
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 Чл.  40.  При  изпълнението  на  Договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  [и  неговите
подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички  приложими  правила  и  изисквания,  свързани  със  строителството,  с  опазване  на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби  на  международното  екологично,  социално  и  трудово  право,  съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл.41 Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на
договора  или  свързани  с  неговото  тълкуване,  недействителност,  неизпълнение  или
прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на такова, страните на
основание  чл.117,  ал.2  от  ГПК  се  съгласяват  спорът  да  се  отнася  за  решаване  пред
компетентния съд в град Пловдив (съответно Районен или Окръжен съд град Пловдив).

Чл. 42.  За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и останалите нормативни актове, във връзка с изпълнение
на договори за строителство. Този договор, както и всички произтичащи или свързани с него
споразумения,  относно права и задължения на страните,  ще бъдат подчинени на и ще се
тълкуват съгласно действащото българското право.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация с КС  ;
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с подробно техническа спецификация на СМР;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със Спецификация с подробни
количества и единични цени и елементите на ценообразуването;
Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и  на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;
Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение на договора;
Приложение №6 - Документи  съгласно чл.58  от ЗОП, а именно:........  

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ____________________________________________________
/Валентина Стоенчева-Георгиева – Директор на СУ „Св.П.Евтимий/ 

 
Главен Счетоводител: ____________________________________________________
/Антоанета Къркеланова/
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ______________________________________________________
 /............................../
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