ДОГОВОР №
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем “а” от ЗОП
Днес,... .

. 2013г. , в гр. Априлци между:

ОБЩИНА АПРИЛЦИ, гр.Априлци, п.к. 5641 ул. В.Левски № 109.с ЕИК по Булстат
000291627, представлявано от Бенко Вълев – Кмет на Община Априлци , наричана за
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2..........................., ЕИК .........................., със седалище и адрес на управление:
........................................, представлявано от ....................................- Управител, наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящият договор, с който страните
се споразумяха за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема да извърши:
Консултантска услуга по подготовка, комплектоване на проектно предложение
„Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци“ по
мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” на ПРСР
2007-2013 г, разработване на документации за участие в процедури за възлагане на
обществена поръчка и последващо управление на проект, а именно:
1. Изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР и комплектоване на
проектни предложение;
2.
Изработване на процедури за избор на изпълнители след одобрението на
инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и
отдих в община Априлци “ ;
3. Мониторинг и управление на проекта след одобрението му, който включва следните
дейности:
Да извършва посещение на място, с цел наблюдение и информиране на за текущото
състояние на всеки обособен етап от изпълнението на проекта;
Изготвяне на доклад за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението
на проекта;
Извършване на проверка за коректност, валидност и надежност на изготвените и
получени документи от Възложителя, в т.ч техническа документация и разходооправдателни документи;
Обезпечаване на своевременната идентификация на потециалните проблеми и
трудности при изпълнение на проекта;
Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между
всички страни, в рамките на проекта.
Комплектоване на пакета от документи към заявката за окончателно плащане и
изготвянето й.
СРОК И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.2. (1) Срокът за изготвяне на консултанските услуги е както следва :
1. Изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР и комплектоване
на проектно предложение - не по късно от ……дни от подписване на настоящия договор
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2. Изработване на всички процедури по ЗОП за избор на изпълнители след
одобрението на инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и
оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци“ в срок съгласно одобрен от
ДФЗ – РА списък на планираните обществени поръчки и описателен документ към
него. Одобреният списък на планираните поръчки и описателният документ към него
се изпращат на Изпълнителя за сведение и стават неразделна част от настоящия
договор.
3. Мониторинг и управление на проекта след одобрението му – от подписване на договор
между Община Априлци и ДФ,,Земеделие„ – РА за изпълнение на проекта до окончателното
му отчитане пред ДФЗ-РА, което включва дейностите по чл.1.
(2) Приемането на всеки етап от извършената работа ще става с подписване на
двустранен приемо-предавателен протокол между страните.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) За изпълнение на предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ….. /…… хиляди / лева с ДДС,
(………..лева данъчна основа и ……. лева ДДС).
(2) Възнаграждението по ал.1 ще се изплаща както следва:
1. За изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР и комплектоване на
проектно предложение – 10% от стойността по ал. 1 при спазване условията на чл. 4.
2. За изработване на процедури за избор на изпълнители след одобрението от ДФЗ-РА на
инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и
отдих в община Априлци“- 30% от стойността по ал. 1 при спазване условията на чл. 4.
3. За мониторинг и управление на проекта след одобрението му – 60% от стойността по ал. 1
при спазване условията на чл. 4.
Чл.4. (1) Плащaнето на договореното възнаграждение по Чл. 3. ще се извърши по
сметката на Изпълнителя след одобрение на инвестиционното предложение по проект,
„Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци “ и
подписване на договор между община Априлци и ДФ,,Земеделие,, за безвъзмездна
финансова помощ по мярка 321 на ПРСР, в срокове, както следва:
1. Изготвяне на Заявление за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР и комплектоване на
проектно предложение-до 10 работни дни от датата на получаване на авансово плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Априлци и
ДФ,,Земеделие по мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г. в размера по чл.3, ал.2, т.1
2. Изработване на процедури за избор на изпълнители след одобрението на
инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и
отдих в община Априлци“- до 10 работни дни от подписване на двустранен приемо –
предавателен за разработените процедури за избор на изпълнители в размера по чл.3, ал.2,
т.2.
3.Мониторинг и управление на проекта след одобрението му – след подаване на заявка
за окончателно плащане към ДФ „Земеделие” в срок, съгласно ПМС 59/11.03.2011 г. 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. и за тяхното възстановяване в размера
по чл.3, ал.2, т.3
(2) Данък добавена стойност в размер по чл. 3, ал. 1 ще се изплаща по реда на чл. 109, ал. 3,
4 и 5 от ПМС № 1 от 09.01.2013г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всякаква
първична информация за изпълнение предмета на договора.
Чл.6. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до документите, предмет на
услугата.
Чл.7.Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава
всички технически проблеми, възникнали в процеса на извършване на услугата.
Чл.8. Да приеме в срок извършената съгласно договорените условия и качество работа.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да
поиска информация за хода на изпълнението.
Чл.10. Да заплати стойността на извършената услуга в срока и при условията на чл. 4 от
настоящия договор.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- да получава възнаграждение в срока и при условията на чл. 4 и чл. 5 от настоящия
договор;
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
-при изпълнение на поръчката да спазва всички действащи нормативни актове и други
документи;
- да отстранява дефекти, непълноти и грешки по изготвените от него документи в
срок от 10 дни от констатирането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
МЕХАНИЗЪМ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на
този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава
оперативната му самостоятелност.
Чл.14. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако
не са в нарушение на правилата или водят до съществено отклонение от поръчката.
МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако при
приемането открие съществени недостатъци.
НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 16. В случай на забава на изпълнението по чл. 2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1 % от стойността на договора, съгласно чл. 3,
ал. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора.
Чл. 17. Всяка от страните по договора, която не е изпълнила свое задължение, произтичащо
от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта
(без контролните органи ), като за свои действия.
Чл.19 При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за
причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.20. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати
ползи, ако те са причинени от непреодолима сила.
Чл.21. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и
непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните,
възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.
Чл.22. Страната която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,
е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои
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непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок
съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл.23 Не е непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена
грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да
бъде преодоляно.
Чл.24. Ако непреодолимата сила продължи повече от 15 дни и няма признаци за
скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено
уведоми другата страна.
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Чл. 25. (1) Страните се договарят, че с оглед изпълнението на предмета на този договор,
непосредствено отговорни за комуникацията и оперативната работа ще бъдат:
• За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:................................................... , с ЕГН ................................., на
длъжност ..................................................................................... при него;
• За КОНСУЛТАНТА:........................,с ЕГН............. на длъжност ...............................
при него.
(2) Всички уведомления, покани или съобщения между страните, изисквани или
предвидени в настоящия договор или произтичащи от него или от закона, се извършват в
писмен вид и се доставят по имейл, пратеник, куриер или се изпращат с препоръчана поща с
обратна разписка на следните адреси:
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Адрес: гр. Априлци
Ул. . В.Левски № 109
тел: 06958/ 22 22
е-mail: apriltsi1976@abv.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………..
Адрес: гр. ..............
Ул. „ .....................” №...........
Тел. ……………
е-mail: .....................

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА.
Чл.26. (1) Действието на този договор се прекратява:
- с изтичане на неговия срок и приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна
(2) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който не е
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, договорът се прекратява с
писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, веднага след настъпване на
обстоятелствата. Под „съществени промени във финансирането” следва да се разбира
Неодобрено за финансиране проектно предложение или несъгласуване/ частично
съгласуване на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител от ДФЗ – РА.
Чл. 27. Страните по настоящия договор се задължават да подпишат анекс към него в
случай на намаляване на първоначалния размер на предвиденото финансиране съгласно
инвестиционно предложение „Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за
спорт и отдих в община Априлци“ при одобряването му от ДФЗ-РА, в който анекс да
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уточнят окончателната цена по договора във връзка с намаленото финансиране. В
случай че Изпълнителят след покана от страна на Възложителя откаже да подпише този
анекс, Възложителят има право с едностранно уведомление да промени окончателната
цена на договора, като я намали съответно на размера, одобрен за финансиране от ДФЗРА.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.28. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
този договор.
Чл.29. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението или прекратяването на
настоящия договор, се решават чрез преговори между страните по взаимно съгласие.
При непостигане на споразумение спорът се отнася пред компетентния
правораздавателен орган.
Чл. 30. За неуредените в този договор условия се прилага ЗЗД, както и действащото
законодателство /законови и подзаконови нормативни актове/, имащо отношение към
предмета на договора.
Настоящият договор се състои от 5 страници и се сключи в три еднообразни
екземпляра-два за възложителя и един за изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....................
БЕНКО ВЪЛЕВ
Кмет на Община Априлци

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

Гл. счетоводител…………………
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