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ПРЕДМЕТ: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект е 
основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата 
инфраструктура в Западна индустриална зона“ в рамките на проект 
ВС16НЕС)Р001-1.009-0003-С01 „Подобряване на бизнес средата в Западна 
индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ ВС16КЕОР001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020

Д О Г О В О Р

ВС1611ЕО Р001-1.009-0003-С01-и-3^

Днес, в гр. Велико Търново, между:

Е Община Велико Търново -  с адрес: гр. Велико Търново, пл. „М айка 
България" №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на 
Община Велико Търново, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ 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. "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД със седалище гр. Велико Търново, 
ул.РОСИЦА Ио1 и адрес гр. Велико Търново, ул.РОСИЦА N01, ЕИК/БУЛСТАТ 
814191534, идентификационен номер по ДДС ЕЮ 814191534, представлявано от ИНА 

МИНЧЕВ А-КЪРЖИЛОВ А - Управител, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, 
открита с Решение № РД 24-109 от 04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново и 
на основание Решение №  РД 24-1 от 02.01.2018г. на Кмета 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: Извършване на оценка на съответствието 
на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект 
„Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в 
рамките на проект ВС16КЕС)Р001-1.009-0003-С01 „Подобряване на бизнес средата в 
Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВС16КЕОР001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 , и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки се сключи
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

Точи документ е съ гладен в рамките на проект ВС116КГОРООI -1.009-0003-0) I .. Подобряване набнгнес средата в Западна индустриална 
топа" . който ее осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 т. . съфннанспрапа от 
Европейския съгот чреч Европейския фонд та регионално развитие. Цялата отговорност та съдържанието на публикацията ее носи от 
О бщ ина Велико Търново п при никакви обстоятелства не може да ее счита, че готи документ огратява офш ш алпою  становище на 
Европейския съгот п Управляващия орган на ()11РР2014-2020 г.
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави
услуга по извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните 
изисквания към строежите за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в 
Западна индустриални зона“ в рамкит е на проект ВС16ИЬОР001-1.009-0003-С()1 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриални зона“, по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС16КГОР001-1.009-0003, 
Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развит ие на Оперативна 
програма „Региони в Раст еж “ 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.

Чл.2. Срокът за изготвяне на докладите за съответствие се определя на: 7 /седем/ 
календарни дни, съгласно техническо предложение на Изпълнителя. Срокът започва 
да тече след предоставяне на Изпълнителя от Възложителя на цялата проектна 
документация, удостоверено с приемо - предавателен протокол.

Чл.З. (1) За извършване на услугите по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в размер на 870,00лв. /осемстотин и седемдесет 
лева и ООст./ без ДДС, а е 20% ДДС 1 044,00лв. /хиляда и четиридесет и четири 
лева и ООст./. 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,

Този документ е създаден в рамките на проект В(П6КГОР001-1.0()9-0003-С01.. I юдобряване на бизнес средата в Западна нндустриалпа 
топа" . който ее осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Рег иони в растеж ' 2014-2020 г. . съфпиансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионадно развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Велико Търново н при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офицпалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на О П Р Р 2014-2020 г.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ
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следва да включват и текста: „Разходът е по договор за безвъзмездна финансова 
помощ №  В абК Р О Р 001-1.009-0003-С 01 по Оперативна програма „Региони в 
раст еж “ 2014-2020 г. “
(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.

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 е 
изискванията на ЗУТ. Оперативна програма „ Региони в раст еж  " 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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 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.

Точи документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-I.009-0003-C0I .. Подобряване на бизнес средата в Западна индустрпална 
зона" . конто се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. . съфинанспрана ог 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище па 
Европейския съюз п Управляващия орган на ОГ1РР 2014-2020 т.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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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 ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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 7 
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 извърш ва 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.
(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.

Точи документ е създаден в рамките на проскг ВС!16КГ()РО()1-1.009-()003-С()1 .. Подобряване на бизнес средата в Западна нндустриална 
зона ' . конто се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г, . съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за репю нално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Общ ина Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офшшадното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на О П Р Р 2014-2020 i .
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за забава, когато същата се 
дължи на неизпълнение на задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 1Е 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). ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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.

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

Точи документ е създаден в рамките на проект В О 1 бКРОРОО 1 - 1.009-0003-С01.. 1 юдобряване на бизнес средата в Западна нндустриалпа 
зона" . който се осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. , съфмпанспрана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Общ ина Велико Търново и при никакви обстоятелства ме може да се счита, че този документ отразява офтщпшшото становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на О П Р Р 2014-2020 т.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XР! в ■ 4 Тех

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 ВО!бЯТОРОО 1 - Т009-()003-С() 1 „ Подобряване па бизнес средата в Западна 
индустриална зона"  , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в раст еж " 2014-2020 г. , съфинаисираиа от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдърж анието на 
публикацията се носи от (Наименованието на Изпълнителя) и при никакви 
обстоятелства не мож е 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.

Този документ с съчлаяен в рамките на проект В О 1 бЯКОРОО 1 - 1.009-0003-СО 1.. Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална 
зона“ . който ее осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г. . съфнпанснрана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ц ялата отговорност за съдържанието па публикацията се носи от 
Община Велико Търново и нрн никакви обстоятелства не може да се счита, че гозп документ отразява офнцналпого становище на 
Европейския съюз и Управляващия орт ан на ОПРР 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИ О НИ В Р А С Т Е Ж
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

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 Общинска Банка АД: 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.
(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.

Точи документ е създаден в рамките на проект В О 1 бЯНОРОО 1 -1.009-0003-СОI „П одобряване на бизнес средата в Западна ппдустриална 
зона” . конто се осъществява е финансовата подкрепа па Оперативна програма ..Региони в растеж“ 2014-2020 г. . съфннапспрана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Общ ина Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалного становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Р1 » 4 . . С . Л-.

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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
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) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ, 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, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 
посочва размера на дължимите суми. срока за възстановяването им. данни за банковата 
сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(4) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат 
прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

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.

Точи документ е създаден в рамките на проект ВО16Ш 'ОР001- 1.009-0003-001.. Подобряване на бизнес средата в Западна нндустриадна 
зона" , който ее осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г. . съфинанснрапа от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да ее счита, че готи документ отразява официадного становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на О П Р Р 2014-2020 I.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА У  Р ИОНИ
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

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

Настоящия договор се и з г о т в и т е/ два еднообразни екземпляра -  1 /един/ за 
Възложителя и 1 /един /за Изпълщгщля.

//к
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ®
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ дин ВЕСТСТРОЙД(ДТгоодУ
КМЕТ НА ОБЩ ИНА В Е Л И К О _  Д ‘й \

ь5 I
Р I
? /

Даниела Данчева^
Главен счетоводител Община Велико (ГъриовЪ-.

Съгласували:
Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирёкция Обществени поръчки 

Надя Петрова
Директор Дирекциф Обществени поръчки

• /
Инж. Цанко Бояджиев
Началник отдел Техническа инфраструктура 
и Ръководител проект

Мариела Цонева (
Директор Дирекция ПрбектФи Програми

Изготвил:
Александър Колев
Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки 
и Експерт тръжни процедури

Този документе създаден в рамките на проект В016КГОР001-1.009-0003-С01 -  Подобряване на бизнес средата в Западна индустриални 
зона” . конто сс осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж” 2014-2020 г. . съфппансирана от 
ПвронеИскпя съюз чрез Гвропейскня фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието па публикацията се носи от 
О бщ ина Велико Търново п при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офнциалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на (Я 1РР2014-2020 г.
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Приложение № 3

Наименование на участника: Инвестстрой-92 ” ЕООД
Седалище по регистрация: Гр. В. Търново, ул. „Росица” №  1
BIC;IBAN: BIC:

IB AN:
Булстат номер: 814191534
Точен адрес за кореспонденция: РБългария, гр. Велико Търново, п.код 5000, ул. «Росица» № 1
Телефонен номер: 062/62 59 27
Факс номер: 062/62 18 39
Представляващ участника: Ина, Минчева-Кърж шова
е mail: investstroi@ ,abv. bg

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ПЛ. МАЙКА БЪЛГАРИЯ №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на
съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на 
обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в 
рамките на проект ВС16КЕС)Р001-1.009-0003-С01 „Подобряване на бизнес средата в 
Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ ВС16ВЕОР001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлагаме срок от 7 /седем/ календарни дни (не-повече от 15 календарни дни) за 
изготвяне на комплексните доклади за оценка на съответствието на изработения работен 
проект.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от подписване на 
приемо - предавателен протокол за предаване на инвестиционния проект от Възложителя на 
консултанта, извършващ оценка на съответствието.

1
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Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя.

Ние декларираме, че офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните 
строителство и услуги.

ЧХ, •с>Длъжност Управител

Наименование на участника „Инвестстрой-92” ЕООД

2
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Приложение № 6

Наименование на участника: „Инвестстрой-92” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Росица” № 1
Представляван от: И н а, Минчева-Кържилова
В качеството му/й на: Управител
ЕИК/Булстат: 814191534
BIC, IB AN: BIC:

IBAN:
Точен адрес за кореспонденция: РБългария, гр. Велико Търново, п.код 5000, ул. «Росица» № 1 
Телефонен номер: 062/62 59 27 
Факс номер: 062/62 18 39 
е mail: investstroi@abv.bg

ДО
ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ИЛ. М АЙКА БЪЛГАРИЯ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект е основните изисквания 
към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна 
индустриална зона“ в рамките на проект ВС16КЕС)Р001-1.009-0003-С01 „Подобряване на 
бизнес средата в Западна индустриална зона“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  ВС16КЕОР001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

УВАЖ АЕМ И /А Г-Н/Г-Ж О ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 870.00 лв. (словом: 
Осемстотин и седемдесет лева) без ДДС или 1044,00 лв. (словом: Хиляда четиридесет и четири 
лева) е ДДС.

Забележка: Участниците предлагат стойност за изпълнение на консултантската услуга по оценка на 
съответствието на изработения работен проект , която не може да надвишават посочената прогнозна 
стойност за съответната обособена позиция . Участниците нямат право да предлагат стойност, която 
надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата документация, в противен 
случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата.

mailto:investstroi@abv.bg
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Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и
срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност и 
изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, техническата спецификация, както и 
всички законови изисквания за осъществяване на консултантската услуга на обекти от вид и обем 
предмет на горепосочената обществена поръчка.
Цените са посочени в български лева.

Забележка: Непредвидени разходи не се предвиждат и не подлежат на разплащане.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: 15.12.2017 г. ПОДПИС ТТТТ1?1ТАГГ*
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