
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София 
ОБЕКТ: "Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата 
система на градския транспорт на град Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 

На основание чл, lOle, ал.1 от ЗОН във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес 2И.; . t ) ^ . .2016 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

и 
2. „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. „Цанко Церковски" № 3, и адрес за 
кореспонденция гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев", ул. „Голаш" № 12, тел: 02/983 61 88; факс: 
02/983 61 92, e-mail: daniela@infrapro.com, ЕИК: 130349902, представлявано от Розалина 
" " Козлева - ^ - управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу 
възнаграждение да извърши услугата: "Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и 
финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново" в 
съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие". Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие", Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Чл. 2. Услугата по ал. 1 ще бъде осъществена в съответствие с Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които 
са неразделна част от договора. 

П.СРОК и място НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.З (1) Срокът на изпълнение е 44 (четиридесет и четири) работни дни, считано от 
датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката. 

(2) Докладите, резултат от изпълнението на поръчката съгласно Техническата 
спецификация, трябва да бъдат предадени на Възложителя в следната последователност: 

1. Доклад за отчитане на резултатите от Етап 1 
2. Доклад за отчитане на резултатите от Етап 2 

3. 
Окончателен доклад за изготвеното пред-инвестиционно проучване и финансов анализ 
за системата на градския транспорт на град Велико Търново 
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



"Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на 
градския транспорт на град Велико Търново " 

(3) Срокът на изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му, 
като приключва с представяне и одобрение от Възложителя на окончателния документ -
Окончателен доклад за изготвеното пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за 
системата на градския транспорт на град Велико Търново. 

(4) Документите по чл. 3, ал. 2 се приемат с подписването на приемо-предавателен 
протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните. 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 4 (1) Общата стойност на договора е в размер на 58 900,00 /петдесет и осем хиляди 
и деветстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 70 680,00 /седемдесет хиляди шестстотин и 
осемдесет/ лева - в съответствие с Ценовото предложение, което е неразделна част от 
договора. 

Чл. 5 (1) Плащане цената на услуга се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в български лева чрез платежно нареждане. 

(2) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 
Банка: 
IBAN: 
BIC: 
(3) Плащане се осъществява срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална 

фактура и приемателно-предавателен протокол за приета без възражение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
услуга. 

(4) Плащането на услугата се извършва в срок до 30 дни, при изпълнени следните 
условия: 

1. Докладите на Изпълнителя за отчитане на резултатите от Етап 1 и Етап 2 са 
одобрени от Възложителя; 

2. Окончателния доклад на Изпълнителя за извършената работа е одобрен от 
Възложителя; 

3. Представена е фактура за размера на договорената цена, издадена от 
Изпълнителя съгласно действащото законодателство. 

(5) Цената на договора е окончателна и не подлежи на промени. 

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени 
работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или изготвени документи и доклад/и, преди отстраняване на 
всички недостатъци, установени с подписания двустранен протокол за приемане. 
Отстраняването на непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочва във фактурите, издадени във връзка с 
разходи по поръчката, освен задължителната информация и реквизити съгласно Закона за 
счетоводството, и договора за възлагане на обществената поръчка и наименование на 
програмата. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима и налична при него 

информация и документация във връзка с предмета на Договора. 
2. Да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като своевременно решава 

всички проблеми, възникнали в процеса на работа и зависещи от него. 
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3. Да приеме действително извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и заплати в 
договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да определи свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един 
момент изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички обстоятелства, включително 
и новонастъпили такива, които са му станали известни и които биха могли да имат отношение 
към извършването на видовете дейности. 

Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право; 
1. При поискване да получава в разумен срок информация за хода на работата и 

ангажираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ специалисти във връзка с изпълнението на възложената 
работа. 

2. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява 
от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от негово име 
протоколите и други документи за извършените констатации, без с това да затрудняват 
дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ професионални и качествени услуги по възложените 
видове дейности, в срок и без отклонения от поръчката съгласно договора и приложенията към 
него. 

4. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработените пред-инвестиционно 
проучване и финансов анализ в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на 
електронен носител. 

Чл. 9 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от дейностите по договора или работата 
му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането на цялото 
възнаграждение или на част от него, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения 
по договора. 

Чл. 10 В случай на предходния член, когато отклоненията или недостатъците на 
работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор: 

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи 
работата си. 

2. Да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно 
недостатъците на работата. 

3. Да прекрати договора 

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълнява добросъвестно дейностите, предвидени в техническата спецификация, в 

съответствие с приложимите закони и норми с цел максимална защита интересите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Добросъвестно изпълнение означава своевременно, грижливо, надеждно и 
точно извършване на съответните услуги. 

2. Да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката съгласно 
техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. 

3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвените проучвания, анализи, изследвания и 
други документи в уговорения вид и в уговорените срокове в 2 (два) екземпляра на хартиен 
носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител. 

4. Да осигури на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица възможност за 
извършване на текущ контрол по изпълнението на работата, което включват и документална 
проверка на разходите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна 
доказателствена стойност за удостоверяване извършването на заявените от него за плащане 
суми. 
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VI. НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ 

Чл.13 (1) Приемането на извършените дейности се осъществява чрез подписване на 
Приемателно-предавателен протокол, към които се представят извършеното пред-
инвестиционно проучване и финансов анализ, съгласно предмета на договора и окончателният 
доклад за извършената работа. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността на информацията, 
включена в документа по ал. 1. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата, ако открие 
съществени недостатъци, които я правят негодна за използване. 

(4) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срока, 
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в писмото, с което е уведомен за констатираните недостатъци. 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

Чл.14 Контролът по изпълнението ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и в 
изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

5. Да спазва изискванията на националното законодателство и да отговаря за 
законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на извършените от него 
проучвания и изследвания. 

6. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на възникване на пречки от 
административен или друг характер, или непредвидени обстоятелства, които могат да доведат 
до забавяне или невъзможност за изпълнение на задачите по този договор. 

7. Да осигури екип от експерти с необходимата квалификация и специализация за 
изпълнение на предмета на договора. 

8. Замяната на експерт се допуска само по обективни причини. В такъв случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предварително одобрение 
експерт със същата или по-висока квалификация. 

9. Да не предоставя на трети лица никакви документи и/или информация относно 
изпълнението на поръчката, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не разпространява 
служебна и вътрешна информация на администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му 
известна при и по повод изпълнението на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
осигури съответните негови служители, подизпълнители и консултанти да спазват същото 
задължение. 

Ю.Да изготви и представи за одобрение Доклад за отчитане резултатите от всеки от 
етапите, съгласно техническата спецификация - етап 1 - „Пред-инвестиционно проучване" и 
етап 2 „Финансов анализ" в едно с всички приложения. 

11. Да представи за одобрение Окончателен доклад за извършената работа, с който 
отчита изпълнението на услугата, възложена с настоящия договор. 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договорените 

дейности и своевременно решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на работа и 
зависещи от него. 

2. Да иска приемане на действително извършената работа, в случай, че е изпълнена в 
съответствие с нормативната уредба и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Да получи уговореното възнаграждение в размерите и сроковете съгласно настоящия 
договор, след приемане на извършената работа. 
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VIII. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ 

Чл.15 (1) По смисъла на настоящия договор "нередност" е всяко нарушение на 
българското законодателство, като резултат от действие или пропуск на стопански субект, 
(служители, физически или юридически лица, или други органи), което е довело или би могло 
да доведе до неоправдан разход. 

(2) "Измама" е специфичен вид нередност и включва: 
1. използване или представяне на неверни, неточни или непълни твърдения или 

документи; 
2. неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите, споменати в предходната подточка; 
3. неправилно използване на такива средства за цели, различни от цели, за които са били 

първоначално отпуснати. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска нередности при изпълнение на 
възложените му с договора работи, както и незабавно да сигнализира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
възникване на съмнения за нередности, свързани с изпълнението на договора. 

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на 
договора с определението за "нередност и измама", и го уведоми за задължението за 
сигнализиране от всеки един от тях. 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да следи и 
докладва за нередности при изпълнението на договора. 

Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да 
възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 
получени от него средства, в десет дневен срок от получаване на писмено уведомление за това. 

IX. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на евентуални трети лица -
подизпълнители, като за свои собствени. 

Чл.21 (1) При забава в срока за предаване на изпълнената работа по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на договора за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора без ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава при изпълнението в случай, че е 
поискал и не е получил съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е необходимо за изпълнението 
на договора. 

Чл.22 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от дейностите по договора или 
работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането на цялото 
възнаграждение или на част от него, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения 
по договора. 

доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, 
очертани с този договор. 
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(2) Когато отклоненията или недостатъците на работата са съществени, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права, по избор: 

1.Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи 
работата си. 

2.Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност 
на изработеното. 

З.Да отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно 
недостатъците на работата. 

4.Да прекрати договора. 
(3) При виновно некачествено извършване на дейности по договора, освен 

задължението за отстраняване на недостатъците и другите възможности предвидени в ал.2, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на договора. 

Чл.23Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

Чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа дължимата по този договор неустойка 
от дължимото плащане по договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удържаните 
суми. 

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.25 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 
изпълнение на свое задължение в резултат на непредвидени обстоятелства, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените 
обстоятелства, те не могат да се позовават на последните при неизпълнение на задълженията си 
по договора. 

(3) По смисъла на този договор непредвидени са обстоятелствата, включително от 
извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на 
страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 
договорените условия. 

(4) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла 
да бъде преодоляна. 

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 
обстоятелства, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването 
й, съответно - за преустановяване въздействието на непредвидените обстоятелства. 

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непредвидени, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че 
на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 
отпадането на тези обстоятелства. 

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непредвидени, страната, която е дала известието по ал. 6, в двудневен срок писмено с известие 
уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 

(8) Ако след изтичане на двудневния срок, страната, която е дала известието по ал.6, не 
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
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XI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.26 (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непредвидени обстоятелства, за наличието на които 
другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на 
представените документи и доказателства. 

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят 
това. 

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на 
договора и се възстановява от датата на получаването на уведомлението по чл. 26, ал. 5 от 
настоящия договор. 

(4) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат. 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.27(1)Страните по договора за поръчка не могат да го изменят. 
(2) Изменение на сключения договор за поръчката се допуска по изключение: 
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 
а) промяна в сроковете на договора, или 
б) частична замяна на дейности на поръчката, когато това е в интерес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, или 
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или 
2. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт -до 

размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него. 
(3) Изменението на цената на основание ал.2, т.2 е допустимо до размера на реалното 

увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно 
регулирана цена. 

ХШ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.28(1) Действието на този договор се прекратява: 
1. С изтичане на срока на договора. 
2. С изпълнението на всички задължения на страните по него. 
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 
5. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от 
другата страна. 
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка -
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който той не е могъл или не е 

това, който не може да е по-кратък от 3 (три) календарни дни. 
(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е дала 

известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора. 

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 
обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4. 
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бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване 
на обстоятелствата. 

(2) В случаите по ал.1, т. 3 и т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

Чл.29(1) Едностранното разваляне на договора по т. 5 на предходния член се допуска 
само при пълно неизпълнение, а съгцо и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно 
условията на чл. 87-88 от ЗЗД. 

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи седемдневно 
писмено предизвестие до другата страна. 

Чл.ЗО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с едноседмично 
писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 
(петнадесет) дни. 

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

3. системно не изпълнява задълженията си по договора. 
4. бъде обявен в неплатежоспособност, или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 
5. допусне нередности или измами в работата си, които водят до материални гцети. 

Чл.31 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено 
предизвестие в следните случаи: 

1. когато стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него 
причини; 

2. бъде обявен в неплатежоспособност, или когато бъде открита процедура за 
обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 

Чл.32 Когато изпълнението на договора стане изцяло или отчасти невъзможно по 
причини, за които страните не отговарят, договорът се разваля по право. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение до момента на 
развалянето, съразмерно на положения труд в изпълнение на възложената работа. 

Чл. 33 При пълно или при съществено неизпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или при забавено изпълнение с повече от 1/3 от договорения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати едностранно настоящия договор с едноседмично писмено предизвестие. 

Чл. 34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати този договор с едностранно 
писмено уведомление при възникване на основателна причина. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да обоснове наличието на основателна причина и да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение по договора до момента на прекратяването му, 
съразмерно на положения труд в изпълнение на възложената поръчка, като получи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултатите от изпълнението на услугите по чл.1 до прекратяването на 
договора. 

Чл. 35 След прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, предоставени му от последния във връзка с изпълнение 
на настоящия договор. 

Чл. 36 След прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови по-нататъшната работа, с изключение на такава, която е необходима да 
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XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка 
информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор. 

Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на трети лица никакви 
документи и/или информация относно изпълнението на договора, без изричното писмено 
съгласие на ВЪЛОЖИТЕЛЯ, както и да не разпространява информацията, станала му известна 
при и по повод на изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 
спазването на това задължение и от неговите служители, подизпълнители и консултанти. 

Чл.39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на всички 
документи, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора. 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.40 При въвеждане на промени в законодателството на република България, 
включително и такива по предмета на договора, страните се задължават да приведат настоящия 
договор в съответствие с действащата нормативна уредба, спазвайки изцяло духа и смисъла на 
договора. 

Чл.41 Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнение му, всяка от 
страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на 
тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия. 

Чл.42 Правата и задълженията по този договор не могат да бъдат прехвърляни на трети 
лица без предварителното писмено съгласие на двете страни. 

Чл.43 (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален 
кодекс. 

(2) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки. Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки. Закона 
за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Чл.44 (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 
бъдат в писмена форма. 

се довърши за запазване интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да даде информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за състоянието на изпълнението към датата 

на прекратяването на договора, относно, изпълнени действия и необходими за изпълнение, ако 
има такива; 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, предоставени му във връзка с 
изпълнението на настоящия договор. 
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Даниела Данчева 
Началник отдел^Бюджет" 

Съгласували: 
Десислава Йонкова 
Директор Дирекция П р а в н а " 

Надя Петрова 
Директор Дире1Йцнря ОСОП 

Мариела Цонева 
Директор на дирекция „Общинско 45азвитие" 

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция-й^5^^^ 

инж. Талина Маринова 
Главен експерт в отдел "Техниче'^к^а Инфраструктура" 
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(2) Кореспонденцията по настоящия договор се счита получена от насрещната страна от 
датата на личното предаване срещу подпис на получателя или негов представител, ако е на 
ръка, от датата на разписката за подаване, ако е изпратено по куриер или пощенски оператор. 

Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Техническа спецификация. 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 
3. Ценово предложение. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

Неразделна част към настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложените 
към него документи. 

// 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ . 
/Кмет на Община Вецикр^^^-^^овд/щ 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка е предмет: "Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и 
финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново" 

ОТ „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД 
(наименование на участника ) 

с адрес по регистрация: гр. София, ул. „Цанко Церковски" №3 

с адрес за кореспонденция: гр. София 1111, ж.к. „Гео Милев, ул. „Голаш" №12 

тел.: 02 983 61 88, факс: 02 983 61 92, e-mail: rozalina(g),infrapro.com, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 130349902, 

Регистрация по ЗДДС: BG 130349902 

Разплащателна сметка: 
IBAN сметка: 
BIC код на банката: 
Банка: 
Град/клон/офис: 
Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на пред-инвестиционно 
проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико 
Търново"У 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната обща цена/възнаграждение, 
както следва: 

58 900/петдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, или 

70 680 /седемдесет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева с ДДС 

I 
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Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията 
от документацията по публичната покана и включват всички разходи по изпълнение на всички 
работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на 
обществената поръчка, включително командировки, възнаграждения за експертите, квартирни, 
осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, 
застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

Дата 12.02.2016 г. Подпис и печат: 

Управител на „Инфр; 
Козлева 
" ЕООД 
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