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И ШОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Per. № У\ НО - ПИ - /£ - Ч_______

Днес. i f .^ 2 0 1 6 г„ в гр. Смолян,

на основание чл. 74, ал. 1 вр. чл. 41, ал. I и ал.2 от Закона та обществените поръчки /30П/ и в 
изпълнение „а решение № 23 от 06.07.2016г. „а кмета „а Община Смолян за о п р е д е т е  „а

у “  8 " роцедура за гаалапше Hd обществена поръчка за „строителство” по реда на Глава 
MODinTtVr. ЧРСЗ открита процедура с прилагане на опростени правила, с поелмет- 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГ4НР НА

4m>rwh ™АрЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ 
”ПР°Ф- Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН” открита с

19 °Т 14, ° 4-2016 г- на кмета на 0 б Щина Смолян -  област Смолян, което заедно с 
доореното с него обявление за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените 

поръчки с уникален идентификационен номер 00092-2016-0013. 
между:

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян бул

НИКОЛАЙ TOHOPOR M FnFM nR 18' ИНД'№ П° ЗДДС: В°  0006,5118’ представлявана от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ НАСТАНЛИЕВ

ВъТлО Ж Н ТЕЛ ДИРеКЦИЯ ’,ФСДБ” На общината- от една страна, наричана за краткост

и

По нТЕРМ 0 БИ^ ‘‘ 0 0 Д ’ СЪС седалище и адрес на управление в гр. Смолян 4700. ут 
г т - Г  еТР°В № 6‘ ВПИСаН° В ТърГ0ВСКИЯ ре™стьр при Агенция по вписванията с ЕИК 
1,0о82„о6. представлявано от ТОДОР ХРИСТОВ ДАНГАЛОВ -  управител на дружеството от 
друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, '

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

L  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

4 .1.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение 
дължимо в размер, по начин и в срокове, определени в раздел VIII от настоящия договор, да

поръчка за строителство с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ З А

д г г н Г!1Иа т Ал ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р 
АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”, по видове и количества 
раооти съгласно представени и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Инвестиционни проекти, влезли в 
сила разрешения за строеж за двата обекта и Технически спецификации /Приложение № 1/ и 

ехническо предложение за изпълнение на поръчката. Подход и програма за изпълнение на 
поръчката, Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки и Аиализни цени от 
^фертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор.

( - Изпълнението на Договора обхваща строителство на 2 /два/ строителни обекта, както следва:



.’“ЬрШ“а"с на ^Роителии и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна 
,  ефективност и вьзобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен ЗлатаровИ гр, Смолян 
"  Имьршване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна

(3) Вфъ а д п ж и т в  ““ обномема енеР™я “ ОДЗ 3 „Родопанче". гр. Смолян, 
и  ВЬЗЗЮЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за

а Г  Г ™ “ Г  °беК™1С СЬГЛаСН° Т°ЗИ даГ°ВОр " итиокванията „а „ о р м а Г н и "

- сроковете. ^ “ o ^ Z Z “ "6 "  ^  ^  "Р" “  “

п. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

^ L Z o B” T n Z TKo"PMaM “  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ —  документния. За 

^ ^ Г ~ в ™ о р Дг а Г е"ТаЦИЯ ТРЯб“а “  6ЪЖ СЪГЛаСуВа”а "  ™о6Ре„а от съответните

нпк™  нейною съхраняване, както и за съхраняването на другата техническа
документация по изпълнението на строежите.

^ о д ° “ 1Г б = " а : аТеРИаЛИ' ДеТаЙЛ"' К0НСТР>КЦИИ- “нотадации. съоръжения, както и всичко друго, неооходимо за строителството, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
“ В ооектите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на

на ге"ническитГКВа,'"1 СТр0еЖ"те “ отговаРят на "тискванията на настоящия договор „ 
"родуктите СПеЦификаиии' определени съе Закона за техническите изисквания към

ЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и конструкции не са с 

катГцяТлоКаЧеСТВ° И ИЛИ ВЛ°ШаеаТ качеството "» извършените строителни работи и на обектите

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за произход и декларация за 
съответствието на всички вложени материали.

и ^ о ^ И 3 ^ 7 н и Т Е Л Я Ъ;ШеН" е ““ “аСТ°ЯЩ"Я Д0Г0“0Р ТеХ"ИЧе“ 0 °6 < w a H e  “ Рснгуряв.

1> ■ ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕ ЛСТВОТО.

Чл.6. (1) За извършване на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури площ с лице
и местоположение, която да съответства на предвидените в техническата документация
изисквания и да позволява своевременно започване и нормално извършване на строителните 
работи. *

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ^ 07 33 ИЗВЪрШВШ1еТ0 на Работата електро- и водозахранване се осигурява от

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, 
необходими за започване на строителството.
(2) За започването на строителството на всеки обект се съставя протокол /протокол за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 
приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството 
(общ. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и се извършва заверка на заповедната книга от лицето по 
чл. 138, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2



(->) Датата на съставяне на протокола по предходната алинея и на заверката на заповедната 

книга се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се счита за начало на строителството на обекта и от

на Ю П Ъ Л Ш теЛ яТ п6 СР° К0Ве в Т ехническото предложение и Линейния график от Офертата 
Ч >, ч ^ ЛРШТЬЛЯ Приложение № 2/. неразделна част от настоящия договор.

' ' лед швъРшване на действията по предходния член ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чаппчия 
изпълнението на строителните работи на всеки от обектите С с

Е Е Е " ~ "

Д0к>ментация и изискванията на строителните, техническите и технологичните 
правила и нормативи за съответните дейности.

«роите™ т™ „або™ Т еН̂ п  °ТГОВОрНОСТ пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването „а 
па ™  Р 6 е/ 0ПУснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата

5} И З п Т п н и т Т п Т Д0ИТе На Настоящия Д0Г0В°Р или на нормативните актове.

те^ическ™  Г к З н т я 3^ ™ 6“ П°ЛаГаНе “  бетоновите и ДРУ™ елементи, заложени в 
техническата документация, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за изследване на

че̂  сьщите™саТес°Т Л" “еШИраНа стРоителна лаборатория-спецификация, от която да е видно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ^ ? - 0  качес™°' Едва с;|ел одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ i 1 л  j bj 1 н и 1ЬЛЯI може да полага елементите.

Чл.Л ([) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания свързани със

строителството, включително относно опазването „а околната среда „ безопасно "™ Z  
строителните работи. ^опасността на

(2 ) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. н строителството.

(И За вреди, причинени на лица. публично или частно имущество, при или по повод 

строителството, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна 

шговортост спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди 

Чл.И). Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този 

договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея необходими

мерки за шстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези 
препятствия. к

V. КОНТРОЛ.

Чл.11. (1) в ЬЗЛОЖИ J ЕЛЯГ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на 

този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава 
оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в

нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 
поръчката.

ЧлЛ2. (1) Преди започването на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури 

строителен и авторски надзор, като сключи съответни договори с лицензирано /съответно 
регистрирано/ затова лице и с проектанта.

(-) Предписанията на лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, вписани в 
дневника на строежа / заповедната книга на строежа, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. МЯСТО НА

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.13. Срокът за изпълнение на настоящия договор е определен на база на следните оферирани 
срокове за изпълнение на отделни строителни обекти, както следва:



1. Срок за изпълнение на строителството (строителни и монтажни работи за прилагане 
на мерки за енергийна ефективност и възобиовяема енергия) във II ОУ „Проф. д-р Асен 
Сзагаров , гр. Смолян: 89 /словом осемдесет и девет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол и заверка на заповедна книга по чл.7. ал.2 от 
настоящия договор.

Срок за изпълнение на строителството (строителни и монтажни работи за прилагане 

па мерки за енергийна ефективност и възобиовяема енергия) в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. 

Смолян: 85 /словом осемдесет и пет/ календарни дни, считани от извършването на 

подписване на протокол и заверка на заповедна книга по чл.7. ал.2 от настоящия договор. 

Чл.14. ( 1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в 

предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в

тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде 

потвърдена писмено от Българската търговско-промишлена палата. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от Българската търговско- 

промишлена палата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице 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.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

включително и при липса на осигурено финансиране, съответният срок по чл. 13 се удължава, 
ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

(о) Ако непреодолимата сила. съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 

9 /девет/ месеца и няма признаци за скорошното й/му преустановяване, всяка от страните може

да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.15. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е на територията на гр. Смолян, като 

е диференцирано по обекти, както следва: II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - гр. Смолян, 

ул. Тунджа № 7; ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” - гр. Смолян, ул. Соколица № 12.

VII. ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА

РАБОТАТА.

Чл.16. (1) При завършване на всеки обект съгласно приложената техническа документация 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме 

извършената работа.

(2) Приемането на извършеното строителство на обекта се извършва с Акт обр. 15. констативен 

акт /протокол/Акт обр. 19 за извършени строителни работи/, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в който се посочва 

дали обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл.169 от Закона за устройство на територията и 

условията на настоящия договор, и се описва извършената работа: количеството на строителни 

работи, качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните съоръжения, 

наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, както и 

дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се прилагат протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания, сертификати за качество на използваните материали, 

сметка за изплащане на строителни работи, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

(3) Когато за обект или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, 

приемането се извършва след успешното им провеждане.

(4) Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им се извършва съгласно 

нормативните изисквания.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обект или отделни работи по него. ако 

открие съществени недостатъци.
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(6) Некачествено извършените работи извън установените изисквания и нормативи се поправят 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени 

работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

(7) До отстраняването на недостатъците по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи плащането на дължимата сума.

Чл. 17. С актовете по чл. 16, ал.2 от настоящия договор се извършва и предаването на съответния 
обект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18. Протоколите и актовете по чл.16, ал.2 от настоящия договор се съставят независимо от 

протоколите и актовете, които се съставят съгласно Закона за устройство на територията и 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн.. ДВ. op V  от 
15.08.2003 г./.

VIII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.19. (I) Общата цена за изпълнение на възложеното строителство, определената съгласно 

Ценовото предложение. Количествено-стойностните сметки и Анализните цени от Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/. неразделна част от настоящия договор, съставлява обща 

крайна сума в размер на 617 937.48 лева /словом шестстотин и седемнадесет хиляди 

деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС. в това число;

1. 514 947.90 лева /словом петстотин и четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и 

седем лева и деветдесет стотинки/ без ДДС.

която стойност е определена на база на следните цени по строителни обекти:

- Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”. гр. 

Смолян: 289 577.83 лева /словом двеста осемдесет и девет хиляди петстотин седемдесет 

и седем лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС, в която стойност са включени и 5 % 

непредвидени разходи.

- Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия в ОДЗ 3 „Родопанче”. гр. Смолян: 

225 370.07 лева /словом двеста двадесет и пет хиляди триста и седемдесет лева и седем 

стотинки/ без ДДС, в която стойност са включени и 5 % непредвидени разходи.

2. 20 % ДДС - 102 989.58 лева /словом сто и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 

петдесет и осем стотинки/.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното завършване на обектите, включително 

разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата 

на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис. 

оборудване, консумативи, проверки, тестване, изпитване, поддържане, обслужване и 

отстраняване на скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните 

срокове, изготвяне на строителна документация, извършени работи, труд, вложени материали, 

механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и 5 % 

непредвидени разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени на строителните работи, посочени в Количествено-стойностната сметка от 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор, са 

окончателни и не подлежат на корекции при изпълнението на договора.

(4) Непредвидените разходи -  до 5 % /пет на сто/ от предложената цена за строителни и 

монтажни работи на строителен обект, ще бъдат заплатени при изпълнение на договора след 

доказаната им необходимост, представяне на съответните доказателствени документи за 

извършването им и направено одобрение. Остойностяването на непредвидените разходи ще 

става на база ценовите показатели, включени в Ценовото предложение от Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор.

(5) Допуска се заплащане на непредвидените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само за възникнала 

разлика в количествата по време на строителството, ако вида работа е включен в техническата
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спецификация към проекта или за възникнала необходимост от извършване на строителни и 
монтажни работи, което се предписва от авторския и строителния надзор
(01 Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват освен в изрично 
предвидените в закона случаи. Промяната/замяната във видове и количества работи и 
материали се извършва, без да се променя общата стойност съгласно чл.19. ал.1 от договора и 
при условията на оооснована необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на 
поръчката, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата, извършващи строителен и авторски 
надзор. За целта се съставя Протокол за корекция на количествено-стойностната сметка ведно с 
неооходимите относими доказателствени документи като заменителна таблица подробна 
v личествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени. копия от заповеди екзекутиви

Ч зР20Пт п СаНИ °Т ВЪЗЛ0ЖИТЕЛЯ и лицата- извършващи строителен и авторски надзор.
' “  ' Цена ia на изпълнение на настоящия договор се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 

следва!

’ извъп пв Г  Р “ ер на 20 /о /словом двадесет на сто/ от стойността на договора се
звършва в срок до .,0 /словом тридесет/ календарни дни след подписването му и

представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура отговаряща на 
л изискванията на Закона за счетоводството. Р Щ на

1  ПЛащания. 33 Действително извършените и актувани строителни и монтажни
L M4P 'И ВССКИ„ ° °ект се извъРшват на база оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в

настоятпияеН°"СТ0ИН0СТНаТа ШеТКа °Т 0фертата МУ /Приложение № 2/. неразделна част от
и з т  лнениРтГ0' 013' еДИ™ ЧНИ Ц£НИ за обе1Сга в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 
изпълнението на съответните строителни и монтажни работи на обекта и представяне на

пГ-ТпТопо " аДЛеЖН° 0ф0рмени актове и протоколи съгласно изискванията иа Наредба № 3 
J ' ~ г' за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн.. ДВ. бр. 72 от И 08 "’003 г / 
протокол/Акт обр. 19 за извършени строителни и монтажни работи, сметка за изплащане на 
строителни и монтажни работи, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и надлежно 
оформена фактура -  оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Оощият размер на авансовото и междинното/ите плащания за обект е до 80 % /осемдесет на 
 ̂ сто/ от цената му по настоящия договор.

-ъ Окончателното разплащане се извършва по отделни обекти след приспадане на извършените 
авансово и междинно/и плащания в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след завършване и 
предаване на ооекта. удостоверено надлежно с представяне на съответните надлежно 
оформени актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството /обн.. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г./. Акт обр. 15. 
констативен акт /протокол/Акт обр. 19 за извършени строителни и монтажни работи/ и

В^Тп->?мтИрпЛа ЩаНе “  Строителни и монтажни работи, подписана и одобрена от 
в  ь з л и ж и  IЕЛЯ, и след представяне на гаранция за обезпечаване на гаранционното

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НаСТ°ЯЩИЯ Д0Г°В0Р И ™  оформена фактура -  оригинал от

: Й Г п . " ™ ТЕЛ" Т 6 СКЛЮЧИЛ до го в о p/д о го в о р и за подизпълнение.
БЗЛОЖИТЕЛЯ1 извършва окончателно плащане към него. след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подлзпьлнителя/подизпьлнителите 
л изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

п о /^ Т Г и ? т т Т п £ ? ^ Н„аТа аЛИНе" Се “Ш1рШВаТ б“ *™ пьт на следната банкова сметка.

Наименование на обслужващата банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АЛ
IBAN BG98 UBBS 8002 1073 5260 Р

В 1C код на банката
 ̂ [/ПпЪ гш глтрпат „ — „„„гъгт: т ^ с т  г ,

UBBS BGSF
.................. i lzjisi sd плащане

изискванията на Закона за счетоводството.
(4) Фактурата следва да съдържа следната задължителна информация:

на
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Получател: Община Смолян 

гр. Смолян, бул. България № 12 

ЕИК: 000615118 

ЕИКпо ЗДДС: BG 000615118 

МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 

Номер на документа, дата, място

В описателната част на Ф акирите задължително следва да бъде вписан следният текст: 

„Разходът се извършва по договор № BG04-02-03-038-0I4 по Програма „Енергийна 

ефективност и възобловясма енергия“.

(5) Ако при приемане на обект са констатирани недостатъци, до отстраняването им 

В ЬЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20% /двадесет 

на сто/ стойността на некачествено извършените работи.

(6) Сроковете за плащане по ал.1 се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен писмено, 

че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата е недължима поради липсващи и/или 

некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е 

неправомерен. В 7-дневен срок от уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да даде писмени 

разяснения, да направи изменения или представи допълнителни документи и информация. 

Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!' получи 

правилно формулираната фактура и/или поисканите разяснения, корекции, допълнителна 

информация.

IX. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ.

Чл.21. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 14 

/четиринадесет/ работни дни от получаване на искане за това по следната банкова сметка на

името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Наименование на обслужващата банка „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

1BAN BG 02 SOMB 9130 31 102963 00

В 1C код на банката BGSF SO MB

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови исканите суми в срока по предходната алинея. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размера на законовата 

лихва за периода на забавата.

Чл.22. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

натрупаните и дължими лихви, глоби и неустойки при изпълнението на настоящия договор, 

подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: _______________________

Наименование на обслужващата банка „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

IBAN ВG 02 SOM В 9130 31 102963 00

В 1C код на банката BGSF SOMB

X. ФИНАНСИРАНЕ.

Чл.23. Настоящият договор се финансира от „Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство“ 2009-2014 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 

отоплителни системи“ и със собствени средства от оюджета на ВЪЗЛОЖИ 1ЕЛЯ. 

Финансираната сума по програмата е в размер на 428 491.46 лева без ДДС. като оставащата 

сума до общата стойност на договора съгласно чл. 19, ал. 1 се осигурява от собствени средства от 

бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.24. (1) В случай на невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране той има 

право да спре изпълнението на настоящия договор, включително строителството.
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постъпване „а Л чн яТ  ™ Договора се извършват единствено „ри
п~  “ Фи»™сови средства в оюджета „а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Урен° фиишсиРане- изразяващо се в непостъпваие „а средства при 
J П0 настояЩ°то направление, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е

— ”ротокол ,а  —  ”  ™ ;  
е- р т ИЗП ЬЛНИТЕЛЯ работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ппи

спи Г ™  СТ0ЯТТ ВаТа "°  предх0да0та " ч » * ™ -  "е дължи заплащане „а изработеното с" д 
cm, ането. нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и л и х Г

му  :  Г “РаНеТ° ‘ ' "Р°Д™  "овече от 9 /Девет/ месена и няма признаци за скорошното 
другата с т р ш Т “ “6' °Т СТраните може да прекрати договора, като писмено уведоми

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА.

^ н ™ 1 РИГ ЪТ °Т СЛуЧаЙН0 погиване ИЛИ повреждане на извършено строителство. 
Р‘ ' ' атеРиали, съоръжения, строителна техника и други материални активи

миращи се в обект или на строителна площадка, независимо чия собствеността тези активи 
се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. HUC1 са тези аюиви.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите етани

0СВСН аК° П°ГИВаНСТ0 ИЛИ ПОВр~ о  е но винГ на 
(г, ВЪЗЛОЖИТЕ ПЯТ е М0ГЬЛ Да Г0 ,фед0тврати Г,РИ полагане на дължимата грижа.
пезсттят ™ ЕЛЛТ НС Н°СИ °тговорност за Действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
резултаи на които възникнат:

1. Смър г или злополука на което и да било физическо лице на обект

"  пп™ етяЛ„“,  Г “  °РеДа “а КаКВ0Т° " Д“ 6ИЛ° вследствие изпълнение напредмета на договора през времетраене на строителството.

XII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАHF

Чл.26. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договорените работи, включително гаранцията за 
качеството на извършените строителни работи, е в размер на 5% /пет на сто/ от общата 
стойност на договора без ДЦС. съставляваща сума в размер на 25 747.40 лева /словом двадесет 
и пет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/.
(-) J аранцията по предходната алинея е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на 
банкова/парична гаранция.

(J ) ИЗПЪЛНИ IЕ ЛЯ 1 има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична като 
предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ календарни дни от 
предоставянето на новата форма на гаранция.

(4) В случаи на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на
договора -  при учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок. необходим за осигуряване 
на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция дори и без да е налице изрично писмено 
искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ‘

(5) Когато изпълнението на договора не е приключило. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документа 
за удължаване на  ̂срока на валидност на банковата гаранция -  при учредена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на 
валидност. При непредставянето на този документ в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да спре изпълнението на договора до представянето на документ за валидна банкова 
гаранция. За времето, през което изпълнението е спряно на това основание. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка за забава съгласно разпоредбите на договора.
(6,1 При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение 
[аранцията се освобождава в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от завършването на
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обектите, удостоверено с подписване на Актове обр. 15, при условие че за този срок не са се 

проявили скрити дефекти, свързани с качеството на извършваните работи или с качеството на 
вложените материали, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 

В ЬЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до максималния й размер.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентния съд -  до разрешаване на спора от компетентния съд.

(Ч) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение на отменя задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните забележки в гаранционните срокове, 

вследствие на некачествено изпълнени строителни работи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Чл.26, (1) Гаранцията за обезпечаване на гаранционното поддържане е в размер на 0.5% /нула 

цяло и пет десети на сто/ от общата стойност на договора без ДДС, съставляваща сума в размер 

на 2 ,->74,74 лева /словом две хиляди петстотин седемдесет и четири лева и седемдесет и четири 
стотинки/.

(2) I аранцията по предходната алинея е основание за извършване на окончателно плащане към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за обезпечаване на гаранционното 
поддържане. .

(4) При представяне на гаранцията за обезпечаване на гаранционното поддържане в платежния 

документ или в банковата гаранция изрично се посочва, че тя се представя по настоящия 
договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична, като 

предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ календарни дни от 

предоставянето на новата форма на гаранция.

(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, което не е юридическо лице. всеки от съдружниците в 

него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

(7) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да представи гаранцията за обезпечаване на гаранционното 

поддържане под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени 
условия:

1. Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 

части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение.

2. Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след 

изтичане на най-дългият гаранционен срок съгласно настоящия договор.

3. С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при 

първо писмено искане от община Смолян, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

задълженията си по настоящия договор за отстраняване на констатираните 

забележки/дефекти в гаранционните срокове, вследствие на некачествено изпълнени работи.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за обезпечаване на 

гаранционното поддържане при забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на 

гаранционните задължения по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за обезпечаване на гаранционното поддържане в 

30-дневен срок след изтичане на най-дългият гаранционен срок съгласно настоящия договор 

освен в случаите на усвояване на същата.

XIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл.28. (1) Гаранционните срокове, приети с Техническото предложение от Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/, неразделна част от настоящия договор, са съобразно 

действащата 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
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работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството / обн., ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г/, както следва:

1. Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация във II ОУ „Проф. д-р Асен 
Златаров”, гр. Смолян: 60 '.словом шестдесет / месеца.

2. Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родонанче”, гр, 
Смолян: 60 /словом шестдесет / месеца.

3. I аранционни срокове за останалите видове строителни работи: съгласно определените в чл.

20. ал. 4 от 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 в последствие дефекти в гаранционните срокове съгласно предходната алинея 1.

(3) 1 аранционните срокове текат от деня на въвеждане на съответния строителен обект в 
експлоатация.

(4) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!' 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка 

появилите се недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 14-дневен срок от получаване 

на известието по предходната алинея.

(6) Задълженията по предходните алинеи се запазват и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави 

отделни части или целия/те обект/и на трети лица.

(7) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите съгласно условията по ал.5. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

А. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши строителството в договорения срок. като организира и координира цялостния 

строителен процес с грижата на добрия търговец и в съответствие с:

* техническите спецификации, одобрените инвестиционни проекти и влезлите в сила 

разрешения за строеж за двата обекта /Приложение № 1/, неразделна част от настоящия 

договор;

■ издадените строителни книжа:

* приетата оферта;

* действащата нормативна уредба в Република България, в това число изискванията на 

чл.169. ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията, както и с правилата за 

изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и 

здравето на хората на строителната площадка;

* условията и изискванията на документацията за обществената поръчка;

■ предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, 

технически и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

* действащи норми гю здравословни и безопасни условия на труд;

* действащите нормативи по опазване на околната среда;

* правилата за противопожарна безопасност:

■ правилата за движение по пътищата;

* общите условия за извършване на строителни работи;

* методическите указания на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (както и със 

заповедите на проектанта и строителния надзор в заповедната книга за обекта, в 

случаите, в които те са нормативно изискуеми);

* правилата по техническа безопасност, хигиена на труда.
2. Да изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече 

подизпълнители, ако такива са предвидени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като
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независимо от използването на подизпълнители единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен 
пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора.

J. Да не сключва договори със свързани лица в рамките на изпълнение на дейностите по 
договора.

4. Да не възлага изпълнението на една или повече от дейностите по договора на лице. което не 

е подизпълнител съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Да не сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47. 
ал, 1 или 5 от ЗОП.

6. Да не заменя посочен в офертата подизпълнител освен в изрично предвидените в закона 
случаи.

7- В срок до 3 /три/ календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен 

подизпълнител съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпрати оригинален екземпляр от 

договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства за 
спазване на нормативните изисквания.

Ь. Да предоставя на ВЬЗЛОЖИШЛЯ информация за плащанията по договорките за 
подизпълнение.

9. Да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и спасяване и по безопасност на 

движението за началото и срока на строителството по съответните пътища, които се 
разкопават.

10. Да осигури материали, детайли, конструкции, съоръжения, продукти, както и всичко друго, 

необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за 
качество на вложените материали.

11. Да вложи при строителството качествени материали, изделия, детайли, конструкции, 

продукти, отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006г. /обн.. ДВ бр. 106 от 2006г./, като 

спазва технологичните изисквания за влагането им. Съответствието се удостоверява по 
реда на същата наредба.

12. Да обезпечи необходимото за работата му техническо оборудване.

Ь- Да работи с квалифициран технически персонал, който да включва компетентни и 

правоспособни специалисти за надлежното и своевременно изпълнение на договора.

14. Да съставя своевременно за всеки обект необходимите актове и протоколи по Наредба Кп 3 

от .11.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн.. ДВ. бр. 72 от 15.08,2003 г./ 

{в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

15. Да заведе дневник на всеки обект /заповедна книга за строежа -  прошнурован/а, 

прономерован/а и узаконен/а. който/която да е на разположение на всички контролни 

органи при поискване през делия срок на изпълнение на договора.

16. В случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции 

всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на 

строителството.

17. Преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на 

безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението и други.

18. Да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни 

и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета 

и други.

19. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откритите по време на изпълнението подземни и надземни 

мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. 

Такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред.

20. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата, упражняващи строителен и авторски надзор, 

възможности за извършване на контрол по изпълнението на работите на съответния обект.



21. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството, с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

22. Да изпълни и да се придържа стриктно към инструкциите и насоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

по всички въпроси, засягащи или имащи отношение към работите, независимо дали са 

упоменати в договора или не.

23. При спазване на разпоредбите на настоящия договор и при условията на обоснована 

необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката, по писмено 

нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши промяната/замяната във видове и количества 

работи и материали.

24. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за приемане на завършен обект и за 

съставяне на съответната документация.

25. Да изготви своевременно по време на изпълнението на всеки обект и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване всички изискуеми документи, доказващи изпълнените 

строителни работи.

26. В приложимите случаи - да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и съответните 

служби и експлоатационни дружества за извършени строителни и монтажни работи, които 

подлежат на закриване/засипване и чието качество и количество не могат да бъдат 

установени по-късно. След съставяне на двустранен Акт обр. 12, проверка, че определената 

линия на застрояване и другите условия и изисквания по изпълнението на строителството 

са спазени, мрежите и съоръженията са заснети и нанесени в съответните специализирани 

карти и регистри по чл. 115. ал.4 от Закона за устройство на територията, се дава писмено 

разрешение за закриването/засипването им.

27. Да не изпълнява строителни и монтажни работи извън договорените - в противен случай 

тези строителни и монтажни работи ще бъдат за негова сметка.

28. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност 

от забавяне или нарушаване изпълнението на съответния срок по чл. 13 от настоящия 

договор.

29. Да извършва строителните и монтажни работи при строго спазване изискванията на 

Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра 

на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн,. ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г.Д Правилника по безопасност и здраве и 

всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на строителни и монтажни 

работи.

30. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите, да осигурява опазване на дърветата 

и площите. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1. Преди приемането на изпълнението да почисти и отстрани от всеки обект цялата своя 

механизация, излишните матерната, отпадъци и различните видове временни работи.

32. Да охранява всеки обект за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

33. При приемането на обект да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, 

които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение 

на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копия от тези документи и 

материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

34. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна 

информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора, без 

изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получателя.

35. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред 

трети лица. каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и 

да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнението 

на дейностите по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези 

действия от всяко лице от екипа си и ако е приложимо - от подизпълнителите си.
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j6 - Да подъРжа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 
извършваните дейностите, предмет на настоящия договор, в това число: да воти точна и 

редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора 

използвайки подходяща електронна система за документация, която да е неразделна част от 

текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. 

Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да са в съответствие с 

изискванията на общностното и националното законодателство и да подлежат на ясно 
л ̂  иден 1 иФиЦиране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка.

т7. Да гарантира, че данните, посочени в документи за плащане, финансовите отчети и доклади 

(междинни и окончателен), ако е приложимо, отговарят на тези в счетоводната система и са 

налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. При подаване на 

документи за плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и извлечение от счетоводната си 
програма за разходите, включени в плащането.

т8.Да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с 

изпълнението на договора в отделно досие. Документите в досието трябва да са 

карштекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и Програмен оператор за точното им местонахождение. При 

наличие на партньори и подизпълнители, те съхраняват оригиналите на всички документи, 

свързани с изпълнението на дейностите по проекта, за които са отговорни в досие по 

проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява в досието заверени от партньорите и 

подизпълнителите копия на тези документи. Срокът на съхранение на всички 

разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност е не по- 

малко от 5 години от датата на окончателното плащане по проекта, както и до приключване 

 ̂ на евентуални административни, досъдебни и съдебни производства.

.5 9. Да осигури на ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ и на всяко лице. упълномощено от него. достъп по всяко

приемливо време до документацията, свързана с изпълненото строителство, за извършване 

на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

40. Да осигури достъп до документацията, която се държи и или съхранява от 

подизпълнителите, в случай на използване на подизпълнители за изпълнение на договора.

41. Да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит. пряко 

ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на 
проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.

42. Да оказва съдействие на Програмен оператор, Комитет на финансовия механизъм. 

Национално координационно звено, националните и европейските съдебни, одитни и

контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Финансов механизъм на 

ЕИГ1 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, на Българския съвет за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности 

(A1COS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF), одитиращи органи от страните-донори и външни одитори, извършващи проверки, 

за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното 

законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

партньорите и подизпълнителите му осигуряват достъп до помещенията и до всички

документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление и изпълнение на 

договора. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 /пет/ години след окончателно

плащане по проекта или до приключване на евентуални административни, досъдебни и 
съдебни производства.

43. Да изпълни мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по 
предходната точка.

44. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, 

финансирани по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

45. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство е финансират или съфинансират 

проекта. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на
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Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия'1, съфинансирана от 

„Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство11 2009-2014. в своите 

доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора, и при всички 

контакти с медиите. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

пресконференция, пресъобщения трябва да конкретизира, че проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия“, съфинансирана от „Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство“ 2009-2014. Във всяка публикация в каквато и да било форма и в каквого и да 

е средство за масова информация трябва да съдържа следния текст: „ Този документ е 

създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия““, по Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„ТЕРМО БИЛД“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономически пространство, страните - донори и Програмния Оператор на Програма 

BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. На всички печатни и/или 

дигитални материали до логото на ЕЕА Grants, следва да се постави и надпис: „Проектът 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на 

територията на община Смолян -  I IОУ „Проф. Д-р Асен Златаров . 11 ОУ и ГПЧЕ „ Иван 

Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. “.

46. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. Под „нередност следва 

да се разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от 

действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като 

последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 

неоправдан разход в общия бюджет. Икономически оператори са ИЗПЪЛНИТВЛЯ 1. 

неговите партньори и всички негови подизпълнители. В случай на нередности, допуснати 

и/или извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той носи отговорност за възстановяването на точния 

размер на причинените вреди, като ВЪЗЛОЖИ 1ЕЛЯГ има право да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване на неправомерно получени суми, следствие от 

допуснатата нередност, включително с дължимите лихви, при следните условия: право на 

прихващане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди изплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

възнаграждението по настоящия договор или уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

дължимата сума с предоставяне на данни за банкова сметка за плащане и предоставяне на 

14-дневен срок за доброволно плащане, след който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи лихва, 

изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българска!а народна 

банка за периода плюс 10 пункта.
47 д а предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Програмен оператор относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, 

когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с 

изпътнението на договора от което и да е лице е изложено на риск, поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други обши интереси, които това лице има с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 57, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № )ЬЬ/-Ul-

na Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №

1605/2002 на Съвета. „  „. ^о.го
48 Да спазва изискванията на законодателството на Република България и на Европейска! а 

общност във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, чрез която сс

финансира изпълнението на настоящия договор.
49. Да пази доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин -  с действия, думи

бездействия, да не уронва неговия престиж.

или
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50. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци, некачествено извършени строителни и монтажни работи и др.. 

констатирани по време на строителството на обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

строителния/авторския надзор и при приемането им.

51. Да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални 

повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на 

водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно- 

епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване.

52. Да изработи и/или съхранява екзекутивната документация и другата техническа 

документация по изпълнението на строежа, когато съставянето и/или съхранението й/им не 

е възложено с договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на друг участник в строителството.

53. Да съхранява и предоставя при поискване от останалите участници в строителството или от 

контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на съответния строеж по 

чл.170. ал.З от Закона за устройство на територията и актовете и протоколите, съставени по 

време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съгласно условията на настоящия договор.

Чл.ЗО. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други 

лица. при изпълнение на всички видове работи и дейности на обектите съгласно действащите 

норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи 

от свои виновни действия или бездействия.

Чл.31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството да не 

допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на 

обектите.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то 

възстановяването им е за негова сметка.

Чл.32. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 

взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето 

и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в 

Република България.

Б. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.ЗЗ. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури необходимите средства за финансиране на проекта и да заплати в договорените 

срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да осигури авторски и строителен надзор при извършване на строителството и при 

въвеждане на всеки обект в експлоатация.
3. Да подпише протокол за започване на строителството на всеки обект в 7-дневен срок от 

подписване на настоящия договор.
4. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екземпляр от одобрените инвестиционни проекти и 

влезлите в сила разрешения за строеж за обектите при подписване на настоящия договора и 

го уведоми за лицата, които ще извършват авторски и строителен надзор.

5. Да упражни чрез свои представители контрол по време на изграждането на обектите.

6. Да предостави необходимото съдействие за изпълнението на договорените работи.

7. Да подпише протоколи за установяване годността за ползване на обектите, когато няма 

забележки по изпълнението на строителните работи
8. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок след установяване на появили се в

гаранционните срокове дефекти.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съгласно условията на настоящия договор.
Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко 

време, по начин незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15



Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да е физическо лице на обектите.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество, в резултат от изпълнение предмета 
на договора по време на строителството.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.36. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнение и предаване на договорената работа.

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. С 10-дневно писмено предизвестие от излравната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения по раздел XIV от настоящия договор.

>. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забавяне на строителните работи с повече 

от 15 /петнадесет/ календарни дни от договорения срок за изпълнение на обект съгласно 
чл.13 от настоящия договор.

6. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата.

8. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото 

националното законодателство.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!' може по всяко време до завършване и предаване на обектите в 

съответствие със ЗОИ да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той 

е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа 

работи.

(3) Ако стане явно. че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина ще просрочи предаването на обект като 

цяло с повече от 15 /петнадесет/ календарни дни или няма да извърши строителните и 

монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаша на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 

стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За 

претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХУТ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ.

Чл.37. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на 

другата обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско 

законодателство.

Чл.38. (!) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в съответния срок 

по чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ 

от общата цена по чл.19, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ 

общо от стойността на договора.

(2) При виновно некачествено извършване на строителните работи, освен задължението за 

отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл. 265 от Закона за 

задълженията и договорите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15% /петнадесет 

на сто/ от стойността на некачествено извършените работи.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на строителните работи или в 

гаранционните срокове по чл.28. ал.1 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв 

липсва -  в един разумен нормално необходим технологичен срок. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Г дължи
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освен неустойката по предходната алинея и направените разходи за отстраняването им. както и 

претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.39. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава в дължимите плащания, същият дължи 

неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ от общата цена по чл. 19. ал. 1 за 

всеки просрочен ден, но не повече от 15% /петнадесет на сто/ общо.

Чл.40. (1) При прекратяване на договора по чл.36, ал.1, т.2 или 3 страните не си дължат 
неустойки.

(2) При прекратяване на договора по чл.36. ал.1, т.4 или 8 виновната страна дължи неустойка в 

размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора.

(3) При прекратяване на договора по чл.36. ал.1, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% /нула цяло и две десети на сто/ от общата цена по 

чл. 19. ал. 1 за всеки просрочен ден. но не повече от 15% /петнадесет на сто/ общо от стойността 

на договора.

(4) При прекратяване на договора по чл.36, ал.1. т.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% /петнадесет на сто/ от стойността на договора.

(5) При прекратяване на договора по чл.36, ал.1. т.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, 

неустойки и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а само извършените и неразплатени 

дейности и строителни работи, доказани със съответните документи и фактури.

Чл.41. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като 

резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия договор, ще 

бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове 

работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.43. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.44. В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във 

връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната процедура за 

уреждането им:
1. Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за естеството 

на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от седем дни 

от момента на възникването.
2. При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните се 

задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, 

възникналото противоречие или спор. по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване в 

хода на изпълнението на дейностите.

Чл.45. Промени на настоящия договор се извършват само с писмено споразумение между 

страните при спазване на императивните разпоредби на ЗОП.

Чл.46. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия, относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси 

неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страниш 

уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 

решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1: Одобрени инвестиционни проекти, а именно одобрени технически/работни 

инвестиционни проекти, влезли в сила разрешения за строеж за двата обекта и Технически 

спецификации.
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Приложение № 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Подход и програма за 
изпълнение на поръчката. Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки и Анализни 
цени от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЕТ2п Д ?и тр Дпп°В°Р СС тдопЛ  В ТРИ еднообРазни оригинални екземпляра -  два за 
В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община СмолярД~

ТО^ОР ХРИСДОВ ^АНГАЛОВ
УпрафщефПрД

Д I ' iM w f tv j iA НЧЕВ НАСТАНЛИЕВ
Директор /а  дирекция „ ФСДБ” на община Смолян

Torn документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма ВС04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документи се носи от Община Смолян и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

инансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните -  донори и 
Програ-мния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.________

Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД)
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