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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИНФО ТРЕЙНИНГ" ООД
ПРЕДМЕТ: „Дейности по разпространение на информация и публичност по
проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура
на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура
BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи”

ДОГОВОР
№ BG04-02-03-071-007 - U - 09...
За възлагане изпълнението на услуга на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП (отм.), във
връзка с § 18 от ЗОП (обнародван с ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.)

Днес на дата

.......... 2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”, 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. "ИНФО ТРЕЙНИНГ" ООД, с ЕИК: 202318594,
наричано по-долу
“ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес на управление и с адрес за кореспонденция:
град Русе, Пощенски код 7000, улица „Цар Калоян”, № 2А, телефон: 082/522 525;
0897968131 ;0897843002;
факс:
082/521
525,
електронна
поща:
evroproekti2014@gmail.com, представлявано заедно и поотделно от Георги
Алексиев и Десислава
Бенкова, от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва „Дейности
по разпространение на информация и публичност по проект „Подобряване на
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на
1
,, Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този докутент отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената услуга, съгласно изискванията
на проект ..Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на
град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.
Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му. Дейностите, обект на
поръчката се изпълняват на база график за реализиране на дейностите по проекта и
следва да приключат в срока на действие на договора до дата 18.03.2017 г. Дата
18.03.2017 г. е определена съгласно Допълнително споразумение № 1 от дата
13.06.2016г. към ДБФП №
BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г.по Програма BG04
„Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ
на Европейското
икономическо пространство. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията
на ДБФП. В горния случай се запазват предложените от участника срокове за
изпълнение на всяка една от дейностите, които текат и приключват в рамките на
определения нов срок по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната
инфраструктура на град Велико Търново”.
(2) Срокът на действие на договора е съгласно срока на проекта съгласно чл.2 от ДБФП
№
BG04-02-03-071-007
от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо
пространство.
(3) Срокът за изпълнение на дейностите по информация и публичност по настоящия
договор е в рамките на одобрения от Програмния оператор по Програма BG04
„Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ
на Европейското
икономическо пространство План за изпълнение на проекта/график и неговите
актуализации в срока на действие на настоящия договор.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за изпълнение на услугата в
размер на 2993,00 /две хиляди деветстотин деветдесет и три/ лева без ДДС, а с ДДС
3591,60 лева / три хиляди петстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/,
образувано както следва:

., Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия ”,
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Дейност

Мерна
единиц
а

Пресконференция
Изработване и монтаж на
Билборд
Изработване и монтаж на
Постоянни обяснителни
табели

брой

Прессъобщения
Изработване и
отпечатване на дипляни на
бълг.език
Изработване и
отпечатване на Дипляни на
англ. Език
Изработване и
отпечатване на Брошури А4
на бьлг. Език
Изработване и
отпечатване на Брошури А4
на англ. Език
Иработване и отпечатване
на Папки
Изработване на Банерфикс
и транспарант

Количество Единична Обща
Обща
цена без стойност без стойност
ДДС
ДДС
с ДДС
2
140.00
280,00 336,00
565,20

брой

3

157.00

471,00
237.60

брой

3

66.00

198.00

брой

6

50,00

300,00 360,00
1140,00

брой

1000

0,95

950,00
96,00

брой

500

0,16

80,00
444,00

брой

1000

0,37

370,00
96,00

брой

500

0,16

80,00
252,00

брой

200

1,05

210.00
64,80

брой

1

54,00

54,00
Общо
2993,00

Общо
3591,60

(2) Възнаграждението по ал.1 се заплаща както следва:
- Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с
двустранно подписан протокол от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действително извършени работи в 30 дневен срок по банков път.
- Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на
работата и представяне от страна на Изпълнителя на двустранно подписан протокол от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действително
извършени работи. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им. Общият размер на
3
„ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документи се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официапното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия

ееа
grants

М и ни стер ство на
енергети ката

J it

I

■
ЩРГИЙНА ЕФСКТИВНОС
ШЮБНОВЯШАЕмп

г,

N V Е

авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80 % (осемдесет на сто) от
размера на цялото дължимо възнаграждение за изпълнението на договора.
(3) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на
проекта, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва ,, по ДБФП №
BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”.
(4) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на
настоящия договор подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN
, BIC код на банката
при Общинска банка,
клон Велико Търново.
(5) Ако след приемането на резултата от възложеното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира
недостатъци, до отстраняването им той има право да задържи дължимата сума.
Задържането на дължимата сума при тези обстоятелства не е забава и не влече нейните
последици. Ако при приемане на резултата от свършената работа се установят
недостатъци и/или отклонения от договорените характеристики или от указаните от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право да иска отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване
на недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали или прекрати договора, с
последиците предвидени в него.
Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. чрез свой представител да участва при подписване на справка/ протокол
за изпълнението на възложеното с този договор
или на други документи или
информация, поискана от него за отчитане на изпълнението.
2. при точно, пълно и качествено изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
уговореното плащане.
3. при необходимост да предостави необходими данни за изпълнение на
възложеното
4. да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок,
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за
спазването на изисквания на Програмния оператор по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на
Европейското икономическо пространство от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този
договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

„ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „ Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официапното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
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(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността,
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на
отчетност на изпълнението.
(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява оперативен контрол за правилното и
ефективно изпълнение на възложената поръчка, без да затруднява създадената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация. Възложителя може да указва условия по изпълнението
на услугата, както и да изисква изпълнения на указания, произтичащи от особеностите
на проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на
град Велико Търново” и Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство.
(5)При изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобразява с всички промени в
плана за изпълнение на дейностите във времето, като организира изпълнението
съобразно действителното времево разпределение на дейностите.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение
в определени срокове на
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна
финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания,
произтичащи от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG0402-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство, общите
условия към него или от кореспонденция с Програмния оператор са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да изпълни в срок работата или
че няма да я изпълни по уговорения или надлежен начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
развали или прекрати договора, като има право на неустойката по чл. 14, ал.1 от
договора.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена
поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. НЕПРИЛОЖИМО
(9) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка,
за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.
5, ал.8. НЕПРИЛОЖИМО
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му
представи Договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
НЕПРИЛОЖИМО
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата,
5
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение. В случай на
използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите в срок и съгласно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при съблюдаване на приетите предложения от
офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и
характеристики и срещу възнаграждение, съгласно представената от него оферта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие
за осъществяване на предмета на поръчката по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и пълно изпълнение на
задълженията си по този договор
(3)Ако изработеното погине преди да бъде предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на уговореното възнаграждение.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предприема всички необходими мерки ако разходите за
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не
са били извършени.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖ Ш ЕЛЯ и/ или на други органи при
извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.
(6) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на
органите с компетентност по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предприема всички необходими мерки ако разходите за
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се
налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно
дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не
са били извършени.
Чл.7ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи
необходимите документи, удостоверяващи количеството и качественото изпълнение на
дейностите.
6
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Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава стриктно да се придържа към предмета на
поръчката, както и да спазва всички указания, давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички правила, директиви, регламенти и др.,
касаещи изпълнението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за
предвиденото в договора предназначение и отговаря за доброто качество на същата.
Чл.9 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или на
негов
представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати помалко.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
негов представител’, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да
търси неустойка за неизпълнение.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за
всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до
нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане
да отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата, да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на
договора.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на
ангажираните от него лица за изпълнение на възложеното.
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 10% от
стойността на забавените работи, като същата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
плащането или се дължи в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
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Чл.13(1) При некачествено изпълнение на услугата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 10% от стойността на възложените работи, които са извършени
некачествено. Отделно от неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение,
ако в следствие на некачественото изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претърпи вреда. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква обезщетение в размер на реално
претърпените вреди поради некачествено изпълнение.
(2)При пълно или частично неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 10% от стойността на неизпълнения предмет на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира заплащането на обезщетението за
нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено
изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойките,
посочени по- горе.
(4) Неустойките по този договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от
дължимите към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания.
Чл.14(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали договора, като има право на
неустойка в размер на 10 % от стойността на договора ако:
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в
този договор;
2. не изпълнява или не е изпълнил задълженията си за съставяне и представяне на
справки;
3. при извършване
на възложените работи се
отклонил от указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. не е изпълнил други задължения по договора.
(2) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора поради неизпълнение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на недължимо получените авансово
суми в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на получени такива При
забава за връщането на тези суми в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи
законната лихва по чл. 86 от ЗЗД.
Чл.15(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
изисква съставянето на констативен протокол,
подписан от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е
годно
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
или на негов служител за подписване на
констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на
8
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния
протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е
годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
срещу
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при
условие на констатирането му по реда на чл.15, ал.1 и ал.2.
Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с последиците предвидени в
него:
1. ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни.
2. ако доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е некачествено.
3. при неизпълнение на някое друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако изработеното има явни недостатъци, които
намаляват неговата цена или годност за обикновеното или предвиденото в договора
предназначение, както и ако не отговаря на договорените или указани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ характеристики. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити
недостатъци по реда на настоящият договор и гражданското законодателство.
(2) При предаване на изработен материал съгласно офертата/билборд табела и др./ с
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го замени безвъзмездно с друг такъв
без недостатъци.
Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по чл.17, ал.2 в срок указан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
равен на стойността на материала/ билборд, табела и др./, който не е заменен. Сумата
се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на възнаграждението или се дължи в
писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. В случай на неизпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с писмено
предизвестие с последиците на чл. 14, ал. 1

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението
на договора. Изключения от това правило са допустими само при условията на
настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на
безвъзмездната финансова помощ.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на
дейностите. „Нередност" е всяко нарушение на правната рамка на Финансовия
механизъм на ЕИП 2009-2014, на правото на ЕС или на националното право, което
засяга изпълнението и/или бюджета на всяка програма, проект или дейност от
Финансовия механизъм, посредством извършването на неоправдан разход или
намаляването или загубата на приходи в рамките на програмата и/или проекта.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо
пространство в това число и:
- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност на
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на
Европейското икономическо пространство;
- да допуска лица оторизирани от Програмния оператор, Комитета на ФМ, НКЗ,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи и одитиращите органи от
страните-донори при извършването на проверки посредством проучване на
документацията му или на място, свързани
с изпълнението на Проекта и при
провеждането на пълен одит при необходимост. Тези проверки могат да се провеждат в
срок до 5 години от датата на извършването на окончателно плащане по Проекта, както
и до приключване на евентуални административни, досъдебни или съдебни
производства;
- да предоставя на оторизираните лица и органи посочени по- горе достъп до местата,
където се изпълнява Проекта, в това число и достъп до информационни системи, както и
до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на
Проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите
трябва да се съхраняват на достъпно място и да са подредени по начин, който улеснява
проверката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми за точното им местонахождение;
- при посещения на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да оказва съдействие и да осигури
физически достъп до всички места, където се изпълнява договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и се съхранява проектната документация, както и до
информационната система/ако има такава/, която подпомага изпълнението;
- да предоставя информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при започването, провеждането и
резултатите от всички извършвани проверки по проекта (независимо дали същите се
извършват от посочени по- горе органи или от други органи), както и за предприетите
корективни мерки;
- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, като при проверки
на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Програмния оператор по Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското
икономическо пространство, сертифициращия орган и органи и представители на
Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на
негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи,
свързани с изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп
10 ,, Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
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на упълномощени представители на национални и европейски одитиращи и
контролиращи органи;
- да предоставя на Програмния оператор, Сертифициращия орган, Комитета на ФМ,
НКЗ, националните одитиращи органи и одитиращите органи на страните-донори
правото да използват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи,
свързани с проекта, независимо от формата им;
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да докладва за възникнали нередности;
- да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно
получени средства;
- да информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението
на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в
договора за безвъзмездна финансова помощ.
- да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията
на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на
Европейското икономическо пространство. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да
съхранява в собствен архив всички документи във връзка с обществената поръчка и
настоящият договор /документация за участие, кореспонденция,
доклади,
разходооправдателни документи, писма и др., при съблюдаване на изискванията на
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на
Европейското икономическо пространство;
- да съхранява документацията по Проекта за срок от минимум 5 години (в случаите на
предоставяне на минимална помощ срокът за съхранение на документацията е 10
години) след одобрението на Окончателния отчет и не по-кратък от предвидения срок по
българското законодателство. При образуване на административни, досъдебни или
съдебни производства, свързани с изпълнението на Проекта, Бенефициентът е длъжен да
съхранява документацията най-малко 1 година след датата на приключване на
образуваните производства;
- да запази поверителността на всички предоставени му като поверителни документи,
информация или други материали, както и да съхранява цялата документация за
изпълнението за срок от минимум 5 години (в случаите на предоставяне на минимална
помощ срокът за съхранение на документацията е 10 години) след одобрението на
Окончателния отчет и не по-кратък от предвидения срок по българското
законодателство;
- да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и
неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико
Търново, както следва: IBAN
BIC код на банката
при Общинска банка, клон Велико Търново.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва в работни срещи с другите участници в
строителния процес: възложител,
осъществяващия инвеститорски контрол,
осъществяващия строителния надзор, както и с други представители на възложителя, на
11 „ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 ,, Енергийна ефективност и
възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 ,, Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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които е възложено управление или одит или други дейности във връзка с изпълнението
на поети от Община Велико Търново задължения по договора за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прави изявления от името на Офиса на ФМ на
ЕИП, страните - донори или Програмния Оператор на Програмата. В своите публикации
той е длъжен да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че неговите изявления
не се възприемат като направени от името на тези субекти. Всяка публикация под
каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и
интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
[наименование] и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, страните - донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия"".На всички печатни и/ или дигитални материали
до логото на ЕЕА Grants, следва да постави и надпис: „Проектът /име на проекта/ се
финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014г.” Всички материали относно информацията и
публичността, свързани с ФМ на ЕИП, следва да бъдат в съответствие с Наръчника за
комуникация и дизайн и Инструкцията за визуализация и публичност на Програмния
оператор. Наръчникът представя подробни технически изисквания, отнасящи се до
използването на лога, както и на билбордове, плочи, постери, публикации, уебсайтове и
аудиовизуални материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички
необходими стъпки за популяризиране на факта, че
проекта се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Такива мерки трябва да
са съобразени със съответните правила за информиране и публичност на Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското
икономическо пространство. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва
финансовия принос на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство в своите доклади, в
каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проект „Подобряване на
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново, и при
всички контакти с медиите. Той трябва да помества на видимо място логото на ЕЕА
Grants, съгласно изискванията публикувани на страницата на Финансовия механизъм на
ЕИП.Навсякъде, където е уместно, всяка информация предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в каквато и да било форма или среда, включително Интернет трябва да конкретизира, че
проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо
пространство.
12
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(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да документира и води счетоводна отчетност при
изпълнение на дейността при спазване на изискванията на проект „Подобряване на
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново” ,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия”.
(8) Системата за счетоводна отчетност и вътрешен контрол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на
неговите Партньори трябва да позволява директно идентифициране и проверка на
декларираните приходи и разходи по Проекта. Приходите и разходите по Проекта
трябва да бъдат обособени отделно и да дават възможност за проследимост на всички
стопански операции по проекта и изготвянето на самостоятелни отчети само за целите
на проекта.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20 Страните не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила,
възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.
(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването,
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила.
(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява
тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на
изпълнението на договора.
Чл.21(1) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени
като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано
от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за
възобновяване на изпълнението на договора.
(2) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила 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
непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това
обстоятелство.
(3) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора
(4) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която
другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела
съществуването й, на база на представените документи и доказателства.
13 „ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
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(5) 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.
(6) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на
възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване на
изпълнението.
(7)Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане на обстоятелства по
раздел VI от договора, освен със писмени уведомления може да се удостоверява и с
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

VII. Условия относно възстановяване на разходите направени от Община Велико
Търново, които не са
възстановени от Програмния оператор по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.22(1) Ако разходите по този договор направени от Община Велико Търново не бъдат
възстановени, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от
Община Велико Търново, за които е отказано възстановяване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички недължимо платени и надплатени
суми, сумите по регистрирани нередности, когато същите се дължат на пропуск от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и неправомерно получените или неправомерно
усвоените, включително дължимите лихви по тези суми.
(2) Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново в
срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок,
подлежащите на възстановяване суми, се приспадат от всякакви суми, дължими по
договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да упражни
правата си по предоставената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по договора.
(3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за
доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочва: размера на
дължимите суми; основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им;
данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните
санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не
се изпълни в указания срок.
(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава 14 дни от датата на
получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14 ,, Този док■)\<ент е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 .. Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
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(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с
дължимата лихва за периода на просрочието- законната лихва за забава за всеки
просрочен ден.
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите
суми по законоустановения ред, предвиден в българското законодателство.
(7) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в
случай на препоръка от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат
поискани финансови корекции по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да
възстанови съответната сума в указания от Програмния оператор размер в срока по чл.
22, ал.4.
(8) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички разходи, свързани с възстановяването на
дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23 Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща само действително извършеното по него.
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено седемдневно предизвестие като заплаща
услугата, приета със справките за изпълнението, удостоверяващи реалното и
качественото извършване на същата и окончателното й приемане, съгласно
договореното с този договор;
3. във всички случаи на прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 % от стойността
на договора.
4. при виновно неизпълнение. на задълженията на една от страните по договора с
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна,
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по
начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от
дължими към неизправната страна суми;
5. при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;
6. при прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;
7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число

15 „ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „ Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява офгщиалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
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и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за упражняване на
услугата;
8. е писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който
е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи
гаранцията за изпълнение.
9. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи.
Чл.24(1) Договорът се прекратява с изтичане на срока му на действие, съгласно чл.2,
ал.2.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска
връщане на авансово предоставени средства, при получени такива,
когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него
е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор, както и ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. Едностранното
прекратяване не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от заплащане на дължими към
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25 (1) Гаранцията за изпълнение е в размер, съгласно обявлението за обществена
поръчка. НЕПРИЛОЖИМО
(2) Гаранцията за изпълнение, в случай на представена такава, ще бъде възстановена на
Изпълнителя след приключване изпълнението, а при лошо, неточно и некачествено
изпълнение или при липса на изпълнение - гаранцията не се възстановява, респ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от
гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора
неустойки.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, в случай на
представена такава, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, в
случай на представена такава, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор
между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава
след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

16 „ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия ”.
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(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по
банковата гаранция за изпълнение, в случай на представена такава, като неустойка за
развалянето.
(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение, в случай на
представена такава, или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, в
случай на представена такава, и/или може да търси дължимите по договора неустойки.
(6) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този договор
без забележки и при условията на този договор гаранцията за изпълнение, в случай на
представена такава, /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26 Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено
другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при
приета кореспонденция. За редовно изпратена и получена кореспонденция се приема и
такава разменена по електронна поща.
Чл.27 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 Търговския закон и
Закона за задълженията и договорите, ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се
отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ТПК.
Чл.28 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл.29 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България и се решават от страните със
споразумение.
Чл.ЗО 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 Търговския закон и
Закона за задълженията и договорите. При непостигане на съгласие спорът се отнася за
решаване пред компетентния съд.

17 ,, Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия ” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява офищшлното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
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Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка
от страните.

Неразделна част от договора е офертата на изпълнителя.
Приложения:
Образец № 12 Техническо/йЪедложен
Образец № 13 Предлагана цена.
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Надя Петрова
Директор ДирекЦия ОСОП
Мариела Цонева
Директор Дирекция ОР

Инж. Ивайло Дачев
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Ръководител на проект

18 ,, Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния Оператор на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия ”,

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Образец № 13

П РЕД Л А ГА Н А Ц ЕН А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Дейности по разпространение на информация и публичност по проект
„Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град
Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”
Долуподтшсаният/ната Десислава
с ЕГН I
, л.к. №

Венкова,
издадена на!

г. от

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността) .

на „Инфо Трейнинг“ ООД ,
(посочете наименованието на участника)

с ЕЖ : 202318594, актуален телефон: 082/522 525; 0897968131; 0897843002
факс: 082/521 525; електронна поща evroproekti2014@gmail.com
Регистрация по ЗДДС: BG202318594 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС,
указва това в полето)
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Дейности по разпространение на информация и
публичност но проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната
инфраструктура на град Велико Търново”, който се осъществява е финансовата
подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”,
процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване
на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи”
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

Предлаганото от нас възнаграждение за „Дейности но разпространение на
информация и публичност по проект „Подобряване на енергийната ефективност
в социалната инфраструктура на град Велико Търново”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни
сгради и локални отоплителни системи”

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

е както следва;

Стойност 2993,00 лв. /две хиляди деветстотин деветдесет и три лева и нула
стотинки лева / словом/ без ДДС, а с ДДС 3591.60 /три хиляди петстотин
деветдесет и един лева и шестдесет стотинки лева/словом/, образувано както
следва;

М ерна
единица

Количество

Единична
ц ен а без
ДДС

Общ а
ст о й н о ст
без Д Д С

Общ а
стой н ост с
ДДС

Пресконференция

брой

7

140.00 лв.

280.00 лв.

336.00 лв.

Изработване и монтаж на Билборд

брой

3

157.00 лв.

471.00 лв.

565,20 лв.

Изработване и монтаж на Постоянни
обясниш: т и табели

брой

3

66.00 лв.

198.00 лв.

237.60 лв.

Прессъобщ ения

брой

6

50.00 лв.

300.00 лв.

360.00 лв.

Изработване и отпечатване на
дипляни на бьлг.език

брой

1000

0.95лв.

950.00 лв.

1140.00 лв.

Изработване и отпечатване на
Дипляни на англ. Език

брой

500

0.16 лв.

80.00 лв.

96.00 лв.

Изработване и отпечатване на
Брошури А 4 на бълг. Език

брой

1000

0.37 лв.

370.00 лв.

444.00 лв.

Изработване и отпечатване на
Брошури А4 на англ. Език

брой

500

0.16 лв.

80.00 лв.

96.00 лв.

брой

200

1.05 л в . .

210.00 лв.

252.00 лв.

брой

1

54.00 лв.

54.00 лв.

64.80 лв.

Общ о
2993.00 л в .

Общ о
3591.60 л в .

Д е й н о ст

Иработване и отпечатване на Папки
! 1зработване на Банерфикс и
транспарант

Цената по- горе са фиксирани и не подлежат на изменение, като включват всички
разходи за мобилизация, хонорари на екипа по изпълнението и други възнаграждения,
социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
плащания към подизпълнителите (когато е необходимо), разходи за дизайн,
предпечатна подготовка, набавяне на материали за изработка, редакция, отпечатване,
транспортни разходи, доставка, пакетиране (когато е необходимо), публикуване,
поставяне /на табелите/, както и всички други необходими дейности за получаване на
крайния продукт от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Съгласни сме, след приключване изпълнението на поръчката, Възложителят да е
носител на правото на интелектуална собственост върху изработените и доставени
артикули и свързаните с тях документи или материали, получени, събрани или
изготвени от Изпълнителя, като има право да ги използва, възпроизвежда, променя и
други, както и да преотстъпва ползването им, по всеки възможен начин, на територията

на Република България и извън нея, без ограничение по отношение на срока на
ползване и без за. това да дължи допълнително възнаграждение, освен посоченото погоре и без да е необходимо предварително съгласие или одобрение. Всички изработени
по обществената поръчка продукти стават собственост на Възложителя.
Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в
проекта на договор.
Аванс в размер на (I % от стойността на обществената поръчка, /Предложение за
аванс не повече от 30% от стойността на поръчката/
-След сключване на договора аванс, в размер до 30 % се превежда в 30 дневен срок по
банков път след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за
авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за .
обществената поръчка. Стойността на аванса се удържа при извършени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междинно плащане се извършва според степента на
изпълнение, удостоверено с протокол за действително извършени работи в 30 дневен
срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път
и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за
действително извършени работи. В случаите, когато са констатирани недостатъци,
сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.
Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да надхвърли 80 %
(осемдесет на сто) от размера на цялото дължимо възнаграждение за изпълнението на
договора. За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени
фактури. Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с
изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че разходът се извършва
„ по ДБФП №> BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия’’.
Приложение:
1/Електронен носител със съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена”.
Дата

12/05/2016 г.

Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице

;ова
.,

Наименование на участника и
печат

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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