
■Ь*Я*

Н8РОП1ЕЖ ки  СЬК 3 
а

Р /';-*аг‘н)Разь/:и£
X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИиНИ S РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор 
и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка е проект 
„Изграждане на кризисен център за лица” -  Открита процедура, по обособени 
позиции: Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на 
проектите.”

ДОГОВОР 
на основание чл. 112 от ЗОП

№BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-/?.^

Днес. .ТЕ/гТ. 2017г. в гр. Велико Търново, между:

1. Община Велико Търново -  с адрес: гр. Велико Търново, пл. ..Майка 
България" №2. ЕИК 000133634. представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на 
Община Велико Търново, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Даниела 
Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, 
ал. 3. т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна и

2. „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с вх. № 5300-7843-1/12.04.2017 
г. от 10:21 часа., с ЕИК: 121915340; адрес за кореспонденция: град София.1233, кв. 
Банишора. ул. Люти брод 3. ет.1, телефон: 02/ 9813655, 0888454140; електронна поща 
за кореспонденция: multiplex@abv.bg, представлявано от Кънчо Паскалев - Управител, 
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 
процедура, открита с Решение № РД 24-23/07.03.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново и на основание Решение № РД 22-1640 от 26.09.2017 г. на Община Велико 
Търново, в качеството му на Възложител по смисъла на Закона за обществените 
поръчки за избор на изпълнител в открита процедура с предмет: Избор на изпълнител 
за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на 
съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен 
център за лица ” -  Открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 
2: Извършване на оценка на съответствието на п р о е к т и т е и на основание 
чл.112 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор, като 
страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави 
услуга по извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните

.. To m  документ  е създаден  в рамкит е на  проект  ,, И зграж дане на кризисен център за лица " който се осъщ ест вява с 
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна програм а ..Региони в  р а ст еж " 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за регионално развит ие. Ц я ю т а  от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че т ози документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган на О П РР 2 014-2020  г.
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изисквания към строежите за обект „Кризисен център за лица ” в рамките на проект 
№ Ваб11РОР001-1.009-0002-С01 „Изграждане на кризисен център за лица”, по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС1611ГОР001-1.009- 
0002, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на 
Оперативна програма „Региони в Растеж“ 2014-2020
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи Услугите, в съответствие с 

действащата законова и нормативна уредба, и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в Техническата спецификация. Техническото и Ценовото му предложение и 
при условията и в сроковете, посочени в този Договор.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Срокът за изготвяне на докладите за съответствие се определя на: 10 десет 
работни дни. Срокът започва да тече след предоставяне на Изпълнителя от 
Възложителя на цялата проектна документация, удостоверено с приемо- предавателен 
протокол, с което започва изпълнението по договора.
(2) Настоящият договор влиза в сила след датата на подписването му;

Ш.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З. (1) За извършване на услугите по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в размер на 3400.00 /три хиляди и четиристотин лв. и 
00 ст./ лв. без ДДС или 4080.00 /четири хиляди и осемдесет лв. и 00 ст./лв. с ДДС. 
Цената е съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.
(2). Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 
настоящия договор.
Чл.4. (1) Възнаграждението по чл. 3 за предоставените услуги се заплаща от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай че изпълнението е точно, качествено и отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Плащането ще се извършва, при следните условия:
Окончателно - след подписан приемо - предавателен протокол между страните, без 
забележки за предаден окончателен доклад, издаване на Разрешение за строеж, и 
представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.
(2) Всички плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват 
по банков път. по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след представяне и 
окомплектоване на всички необходими документи и издадена от Изпълнителя фактура 
за плащане.
(3)При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с 
еквивалентна стойност) за извършване на плащане по настоящия договор. 
Изпълнителят е длъжен да посочва в него, наименованието на проекта, номера и датата 
на настоящия договор, като всички разходооправдателни документи, следва да 
включват и текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
ВС16КЕОР001-1.009-0002-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г.”

Този документ  е с ъ здад ен  в рамкит е на проект  .. И зграж дане на кризисен център за лица  " конто се осъщ ест вява с 
финансоват а подкрепа на О перат ивна програм а  .. Региони в растеж ' " 2014-2020  г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за регионално развит ие. Ця чипа от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Общ ина Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че то зи документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган на О П РЕ  2 014-2020  г.
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(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/те за 
изпълнените от тях работи, които са приети по надлежния ред. съгласно клаузите на 
настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като 
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с 
изискванията на ЗУТ, Оперативна програма ,, Региони в растеж " 2014 - 2020 г. и 
приложимата законова и нормативна рамка в областта на оценяването на 
съответствието на инвестиционните проекти.
2. При предоставянето на услугите и изпълнението на задълженията по настоящия 
договор да действа с необходимата прецизност, ефикасност и икономичност, в 
съответствие с действащото законодателство.
3. Да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща се до предоставяните услуги, 
без предварителното писмено съгласие на Възложителя, в т.ч. и след прекратяването на 
настоящия договор.
4. Да осъществява дейностите по настоящия договор с екипа, посочен в офертата му за 
изпълнение на поръчката, освен ако предварително е получил изричното писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за замяна на експерт.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на лицата 
надлежно упълномощени от него цялата необходима информация за изпълнението на 
договора, в срок до 3 работни дни от поискването й.
6. В случай, че при изготвяне на Комплексния доклад за оценка на съответствието от 
консултантската фирма се установят непълноти и несъответствия с нормативната 
уредба, да ги отстрани в срокове, регламентирани в чл.9 от настоящия договор за своя 
сметка.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при осъществяване на оценка за съответствието на работния 
инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, е длъжен да:
7.1 изпълнява възложеното с този договор;
7.2 упражнява възложеното чрез квалифицирани специалисти;
7.3 изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комплексен доклад .
8. При отклонения или неизпълнение на задълженията на изпълнителя по договора се 
вземат необходимите мерки, гарантиращи качествено и своевременно извършване на 
работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нередности, забавяне на работите, трудности възникнали при 
изпълнението, възникнали допълнителни работи, за действия или събития 
възпрепятстващи изпълнението на договора и за предприетите мерки за отстраняване 
на препятствия в работата по изпълнението.
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на услугите.

.. Този докл мент е съ здад ен  в  рам кит е на проект  .. И зграж дане на кризисен център за лица “ който се осъщ ест вява с  
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна п рограм а ,. Региони в раст еж " 2014-2020  <■.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за регионално р а  звитие. Ця. зина от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е д а  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган на О П РР 2014-2020  г. ".
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2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация и документи преди 
започване на работата.
3. Да получи договореното възнаграждение, по реда и при условията на настоящия 
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
услугите.
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация и документи преди 
започването на работата.
3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение, по реда и при 
условията на настоящия договор.
4. Да осигури неговите служители да оказват необходимото съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в т.ч., при необходимост - достъп до документи и информация, 
необходими за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договорените документи, в сроковете и при условията на този Договор.
2. Да спре временно изпълнението на настоящия договор, при настъпване на 
обстоятелства, които не е могъл да предвиди при подписването му, и които са от 
значение за изпълнението на договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.9. (1) Фактическото предаване на Комплексния доклад, предмет на настоящия 
договор се извършва с двустранно подписан приемо - предавателен протокол.
(2) След приемане на изготвения доклад, по реда на ал.1. Възложителя има право, в 5 
дневен срок, да изрази своето становище по представения доклад, като в случай на 
противоречие с действащото законодателство, има право мотивирано да го върне за 
преработване.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отрази направените коментари, в срока, посочен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предаването и приемането на преработения доклад се извършва 
по реда на ал.1.
(4) Окончателното приемане на работата без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
се извършва с приемо - предавателен протокол, подписан от страните и съдържащ 
изрично изявление за приемане на съответния резултат.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на изпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.

VII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10.(1) При забавено и/или лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10 % от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до качествено 
изпълнение на дейностите, но не повече от 50% (петдесет процента) от тази стойност.

.. Този документ  е съ здад ен  в рамките на проект  .. И зграж дане на кризисен център за лица " който се осъщ ест вява с  
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна програм а ..Региони в раст еж " 2014-2020  г.. съф инансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за регионално развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на пуд. шкацията се носи от Община Ве шко 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че т ози документ  от разява официа ното становищ е на Европейския

съю з и У  прав .яващ ия орган на О И Р Р  2 014-2020  г. ".
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(2) в случай на некачествено частично изпълнение на договора или отделни задължения 
по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % 
(десет процента) от стойността на договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи 
на неизпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 11. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустанови виновно изпълнението на договора, 
същият дължи неустойка в размер на 100 % (сто процента). В този случай неустойката 
представлява стойността на договора.
Чл.12. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и 
пропуснати ползи от неизпълнението, в случай че те надхвърлят договорената 
неустойка по общия ред, предвиден в българското законодателство.
Чл. 13. Наложените глоби и/или санкции от държавните институции за установени 
нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и 
се заплащат от нея.
Чл.14. В случай на установена по надлежния ред нередност при изпълнение на 
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията 
на страните по него.
Чл. 12. (1)Настоящия договор може да се прекрати и в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10- 
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата;
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни 
дни;
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този. посочен в офертата му;

- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация.
(3) Страните по настоящият договор не могат да го изменят, освен при условията на 
Закона за обществените поръчки. Изменението може да стане само с подписване на 
допълнително споразумение към договора.

.. Този документ  е създаден  в рам кит е на проект  И зграж дане на кризисен 1{ентър за лица " който се осъщ ест вява с 
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна п рограм а ..Региони в раст еж " 2 0 1 4 -2 0 2 0 «?.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развит ие. I[ялат а от говорност  за съдърж аниет о па публикацията се носи от Общ ина Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е д а  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и У  прав 'яващ ия орган на О П Р Р  2014-2020  г.
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IX. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ.
ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Чл. 13 Изпълнителят се задължава при изпълнение на настоящия договор и при 
съблюдаване на методическите указания за изпълнение на Договори за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. да спазва и 
следните допълнителни задължения:

1. Да уведомява писмено Възложителя за възникнали проблеми при 
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

2. Да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР. 
Сертифициращия орган. Одитния орган. Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия. Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 
съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички 
документи от изпълнението по договора, за период до три години, считано от 31 
декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по 
приключването на ОПРР 2014-2020г. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

3. Да спазва изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите 
на приложимото европейско и национално законодателство.

4. В случай, че Управляващият орган на ОПРР извършва текуща или 
последваща оценка на проекта. Изпълнителят се задължава да предостави цялата 
документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на 
оценката.

5. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

6. Да посочва задължително финансовия принос на Европейския фонд за 
регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 
-  2020 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за 
популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал 
или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните 
правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Комисията 
1303/2013. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос 
на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма 
„Региони в растеж" в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с 
изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества 
логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" 
навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, 
включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „ Този документ е 
създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0002-C01 „ Изграждане на 
кризисен център за лица"  , който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж " 2014-2020 г. , съфинансирана от

., Toni документ  е съ здад ен  в  рамкит е на проект  ..И зграж дане ни кризисен център за лица " който се осъщ ест вява с  
ф инансоват а подкрепа ни О перат ивна програм а ..Региони в раст еж " 2014-2020  г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за реги он а  то развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е д а  се счита, че то зи документ  от разява официалното становищ е ни Европейския

съю з и правляващ ия орган на O IIPP 2014-2020  г.
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от (Наименованието на 
Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г. “. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране 
от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма 
"Региони в растеж"2014-2020 г."

7. Да спазва насоките за информация и публичност по Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014 -  2020 г„ посочени в Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

8. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна 
на Възложителя и други контролни органи, като осигури присъствието на негов 
представител, да осигури достъп до строителната площадка, преглед на цялата 
документация, да съдейства при вземане на проби, извършване на замервания, 
набиране на снимков материал и др. при изпълнение на настоящия договор.

9. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 
проверки на място.

10. Да следи и докладва за нередности при изпълнение на договора. По смисъла 
на чл.2, т.36 от Регламент (ЕС) 1303/2013 и настоящия договор, „нередност" е всяко 
нарушение на правото на Съвета или на националното право, свързано с прилагането на 
тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, 
участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което 
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съвета чрез 
начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съвета.

11. Да запознае лицата, ангажирани с изпълнението на настоящия договор с 
определението за „нередност"

12. Изпълнителят е длъжен да възстановява без протест суми по нередности, 
заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства в срок до 10 дни, 
считано от датата на получаване на писменото искане от страна на Възложителя по 
следната банкова сметка в : ШАИ:
В1С При невъзстановяване в размера и посоченият срок Възложителят
може да удовлетвори претенциите си от гаранцията за изпълнение на договора, както и 
по общия ред

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване 
всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, 
свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години 
след приключването на Оперативната програма.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.14 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и 
изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

.. 'Гот документ  е създаден  в рамкит е на проект  .. И зграж дане на кризисен център за лица  " който се осъщ ест вява с 
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна програм а ..Региони в раст еж " 2014-2020  г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския ф онд за регионално развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Обир/на Велико 
Търново и при никакви обст оят е зства не м ож е да  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и У  прав Iяващия орган на О П РР 2014-2020  г. ".

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 
лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено 
такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, 
която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението 
му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в 
такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по 
изпълнението на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 
лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. НЕРЕДНОСТИ

Чл.15. Без да противоречи на чл.2, т. 36 от Регламент 1303/2013 г„ за нередност по 
Договора се счита: всяко действие или бездействие на стопански субект, което има или 
би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде 
отчетен неоправдан (недопустим) разход.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност в срок от 3 
работни дни от разкриването на нередността.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по 
изпълнението на проекта относно определението за нередност и да ги задължи да 
докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност.

Чл.18. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови 
всички неправомерно изплатени и/или надплатени суми и на дължимите лихви по тези 
суми, по сметка на Възложителя съгласно чл. 7 от настоящия договор.

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно 
платените и/или надплатените суми, изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати 
доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.
(2) В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата 
сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 
бъде уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доброволно възстановените суми. В поканата се 
посочват и възможните санкции и процедури в случай, че изискването за 
възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите 
срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват настоящият договор да 
послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по ал.2 
суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат 
прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

.. То зи документ  е съ здад ен  в рамкит е на проект  .. И зр а ж д а н е  на кризисен център за лица " които се осъщ ест вява с
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна програм и .. Региони в раст еж " 2014-2020  г.. съфинансирина от Европейския съюз, чрез 

Европейския ф онд за регионално р а  звитие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о па публикацията се носи от Общ ина Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган на О П Р Р  2014-2020  г. ",
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XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност 
на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 21. 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 град Велико Търново.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническо и ценово предложение;
2. Техническа спецификация на Възложителя;

Настоящия договор с4 изгофви в два еднообразни екземпляра -  1 /един/ за 
Възложителя и 1 /един /за Изпълнителя, /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛ ИКО*ЦЬРН0ВО

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Вели]ко Търново
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.. Този документ  е създаден  в рамкит е на проект „И зграж дане на кризисен център за лица  " който се осъщ ест вява с  
финансоват а подкрепа на О перат ивна п рограм а „Региони в раст еж " 2014-2020  г.. съф чнансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския ф онд за регионално развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Обир/на Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че този документ от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган на О П Р Р  2014-2020  г. ",

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



\ r x

M a g i
/~-ч I

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

'X
О  П  £ Р А Г И  Н Н А  Г И 10  I 1 ' Л М Л

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка 

с предмет: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и 
извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект 

„Изграждане на кризисен център за лица” -  Открита процедура, по обособени
позиции:

Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”, Обособена 
позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.”

Наименование на участника: “Мултиплекс инженеринг” 
ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие 
със законодателството на държавата, в която участникът 
е установен)

121915340

Седалище:
-  пощенски код, населено място: п.кЛ233, гр. София, р-н 

’’Сердика”,
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: ул.”Люти брод’ТГЗ, етЛ
Телефон: 02/981-36-55; 0888/45-41-40
Факс: -

E-mail адрес за кореспонденция при провеждане на 
процедурата:

multiplex@abv.bg

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

инж.Кънчо 
Паскалев, ЕГН 
притежаващ лична карта № 

, издадена на 
от МВР - 

гр.София, адрес: гр. София, 
р-н ’’Сердика”, ул.”Люти 
брод”№3, ет.1

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

А

ф инансоват а подкрепа на Операт ивна програм а  „ Региони в р а с т е ж “ 2014-2020  г„ съфинат  
Европейския ф онд за  регионално развит ие. Цялата от говорност  за  съдърж аниет о на публикси 

Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита , че т ози документ  от разява офицш
съю з и Управляващия орган  на О П Р Р  2 014-2020  г.

Ъща^от ЕврдтзцЬкия съ)оЗ£чр 
'#м оС 0м & рбщ ина  

jo  cfnaHoeufj^ на Евр/ЩеЦския
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА -ЕТ '1 с а т и в „ а  п м н  р » » а

р еги о н а л н о  р а з в и т и е  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
3. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и 
извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с 
проект „Изграждане на кризисен център за лица -  Открита процедура, по 
обособени позиции”, за Обособена позиция 2: Извършване на оценка на 
съответствието на проектите.”
(посочва се позицията за която се участва)____________

4. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

3. Декларираме, че сме обвързани от предложеното в офертата за срок на 
валидност за обособената позиция от 6 /шест/ месеца считано датата, която е посочена 
за дата на получаване на офертата.
(Забележка: срокът не може да е по-кратък от 6 /шест/ месеца)___________________

4. Декларираме, че ще изпълняваме поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и с грижата на добър търговец._________________________

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд.___________________________________________________________________________

6. Прилагам заверено копие на пълномощно на лицето:
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес:
(Забележка: Попълва се когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника)________________________ ___________________________
7. Декларираме, че разполагаме с необходимият персонал и техника за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че сме 
в състояние да изпълним всяко едно предложение, направено в настоящата оферта.

8. Декларираме, че не сме свързани лица с други участници в процедурата.
9. Задължаваме се да изпълняваме услугата, предмет на настоящата обществена 

поръчка, качествено, в срок, при спазване на относимите към предмета на поръчката 
правни норми, съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно 
съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 
документацията за участие._________________________________________________

10. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на 
обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и 
заявяваме, че ги приемаме._________________________________________________________

11. Заявяваме, че се ангажираме да изпълняваме обществената поръчка за целия 
срок на договора.___________________________________________________________

12. Заявяваме, че ще извършим всички необходими дейности по поръчката преди

„ Този докум ент  е създаден  в  рам кит е на проект „И зграж дане на кризисен център за  л и ц а / които се оЬъгцес/нцява с  
финансоват а подкрепа на  О перат ивна п рограм а „Региони в  р а с т е ж “ 2014-2020  г„ съфинансиращбр^р Е вроп ей аш Я 'ст ^ /1рез  

Европейския ф онд за  регионално развит ие. Ц ялат а от говорност  за  съдърж аниет о на пубпикацията^созюси от\^)бщини 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е д а  се счита, че този документ  от разява официагщф^о/стан н а Е в р Ь ^ и щ

съю з и Управляващия орган  на О П РР 2014-2020  г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

о т  | • л  Т и н ч а  т ч . ч  Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

31.03.2019 г.

Забележка: Участникът декларира горните обстоятелства с подписване на настоящото Техническо 
предложение и не е необходимо да се прилагат отделни декларации за същото.

„ Този документ  е създаден в  рам кит е на проект  „ И зграж дане на кризисен център за лица " който се осъщ ест вява с  
ф инансоват а подкрепа на  О перат ивна п рограм а „Региони в  раст еж " 2014-2020  г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския ф онд за  регионално развит ие. Цялата от говорност  за  съдърж аниет о на  публикацията се носи от Обгцина Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е д а  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган  на ОП РР 2014-2020  г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О бразец № 2

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и 

извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект 
„Изграждане на кризисен център за лица” -  Открита процедура, по обособени

позиции:

Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”, Обособена 
позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.”

Долуподписаният/ната инж.Кънчо Паскалев,
с ЕГН , лична карта № , издадена на от МВР -
в качеството ми на управител

(посочете длъжността) 
на „Мултиплекс инженеринг»ЕООД,
(посочете наименованието на участника)
е ЕИК: 121915340, актуален телефон: 02/981-36-55; 0888/45-41-40
факс:................................ - ......................; електронна поща: multiplex@abv.bg
Регистрация по ЗДДС: Да - ВО121915340 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 
указва това в полето)

Банкова сметка за разплащане, в случай че участникът е избран за изпълнител;

Банка:

1В Ш  

В1С: 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за 
извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието 
на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица” -  Открита 
процедура, по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите 
(оставя се позицията, за която се участва).

Предлагаме цена за изпълнение на всички дейности по обособената позиция от 
3 400 /словом: три хиляди и четиристотин/ лв.без ДДС.

.. Този документ  е създаден  в  рамкит е на проект  „ И зграж дане на кризисен център за лица " к о й ф 6 Д £ орКщеспшЯкасД?. 
финансоват а подкрепа на  О перат ивна програм а „Региони в р а с т е ж “ 2014-2020  г„ съфинансирана от Еврр&рЕТ/ския съюз, чрезУ  

Европейския ф онд за  регионално развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се нрянат  Обшица, Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че този документ  от разява официалното а п а Щ Д ц е  на^в/Ш кйския^ '-а  | |

съю з и Управляващия орган на О П Р Р  2014-2020  г. ".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
0 / 1 »  I '  А  1 И В Н А  II Р О Г  [ ' А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

П РЕД Л А ГА Н А  Ц ЕН А
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  1'  Р  О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(Предложената цена не може да надхвърля: За Позиция 1 -  27000 /двадесет и 
седем хиляди/лв. без ДДС; за Позиция 2 -  20000 /двадесет хиляди/лв. без ДДС;

Желаем да ползваме 0 % (не повече от 30%) аванс за извършване на дейностите 
по позицията)

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм е всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение.

Подпис и печат:
Дата 10.04.2017г. I/
Име и фамилия инж.Кънчо Паскалев 
Длъжност управител
Наименование на участника „Мултиплекс инжене »ЕООД

Този документ  е създаден  в рам кит е на проект  „И зграж дане на кризисен център за лица  ” който се осъщ ест вява с
ф инансоват а подкрепа на О перат ивна програм а „Региони в  раст еж " 2014-2020  г„ съф инансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския ф онд за  регионално развит ие. Цялата от говорност  за съдърж аниет о на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обст оят елст ва не м ож е да  се счита, че този документ  от разява официалното становищ е на Европейския

съю з и Управляващия орган  на О П РР 2014-2020  г. ”,
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