
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

Днес . 2 0 , 0 % Ш г . , в град В. Търново между: 

1. „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД, ЕИК 201219383, със 
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Захари Стоянов 14, ет.1, ап.1, 
представлявано от Мирослав Ангелов , в качеството му на Управител, наричано за 
краткост по-долу в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ": 

2. „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД " ЕООД, ЕИК 202694924, със седалище и 
адрес на управление: гр. В. Търново, ул. „Магистрална" № 3, ет.4, представлявано от 
Кристиян Дешков , в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу 
в договора "ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ» 

а всички заедно наричани за краткост по-долу в договора „СТРАНИТЕ" 

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ: 

1. „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система от подземни контейнери за 
битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново". 

2. „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД " ЕООД е подизпълнител, съгласно 
декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 

между СТРАНИТЕ се сключи този договор за подизпълнение 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на 
гр. Велико Търново", да изпълни следните строителни дейности: 

• Разчистване на площадката, ограждане, обезопасяване на обекта. 
• Изкопни работи, извозване и депониране на земни маси до 10 км. 
• Доставка и изготвяне на нивелирана пясъчна подложка. 
• Монтаж на бетонова шахта. 
• Доставка и изготвяне на обратен насип и уплътняване. 
• Възстановяване на настилките около съоръжението. 

И. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и действа за срок 
от 4 (четири) години. 
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Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е обвързан с продължителността на 
договора между Община В. Търново и „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" 
ЕООД за обект : „Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на 
територията на гр. Велико Търново". 

(2) Сроковете за изпълнение на дейности от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съгласно 
Техническото предложение на ..ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ" ЕООД. 

Чл. 4. Договорът се прекратява: 

(1) С изпълнението на всички задължения на страните; 
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 
(4) При смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя- физическо лице или 

прекратяване на Изпълнителя- юридическо лице. 

Ш.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Чл. 5. За изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор, разплащането става след 
представяне на приемо - предавателен протокол и фактура от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно допълнителен анекс. 

Чл. 6. Заплащането на сумата по чл. 5 от настоящия договор се извършва по банков път по 
сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 7. Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България, община В. 
Търново. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
1.да проверява изпълнението на настоящия договор, по начин, по който не 

възпрепятства работата на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2.при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по 

договора, недостатъчна квалификация и компетентност да поиска замяна на член от екипа 
на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг. 

Чл. 9. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за 

правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения. 
2. да получава информация относно хода на изпълнението на услугата, предмет 

на настоящия договор; 
3. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорените работи, 

като своевременно решава всички технически проблеми от своята тмггетентнрет, 
възникнали* в процеса на работа; I ^ 

( 
s / 
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4. да получи възнаграждението си съгласно определените в чл. 5 от настоящия 
договор начин и размер; 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да съдейства за изпълнение на договорените работи, като своевременно 

решава всички технически проблеми от своята компетентност, възникнали в процеса на 
работа; 

2. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите 
суми на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да предостави на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване наличните документи и 
други данни, необходими за изпълнението предмета на договора; 

4. да организира приемането на работата на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извърши услугата, предмет на настоящия договор, качествено, в срок и в 

съответствие с изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, определени в Техническата 
спецификация и Техническото предложение, представляващо неразделна част от договора 
за изпълнение на горецитираната обществена поръчка. Неспазването на Техническата 
спецификация се счита за неспазване на договора; 

2. да представи в срок резултатите от изпълнението предмета на договора; 
3. да докладва за възникнали нередности; 
4. да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
5. ако някоя от институциите, пред които ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да представи 

за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване на проекта 
по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен незабавно и за своя сметка да 
допълни, поправи или преработи проекта съобразно дадените от съответната институция 
указания; 

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 12. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита 
във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с уговорката обаче, че това 
задължение няма да се отнася за информация, която във връзка с изпълнението на този 
Договор: 

1 .е публично достъпна; 
2.е била на разположение на една от страните преди сключването на договора и 

не е била предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на 
конфиденциалност от тази страна. 

3.следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона. 

Чл. 13. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено 
или частично изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може 
да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, в 
това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 
(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна^а-*гаетъпването, 
съответцс^ за преустановяване въздействието на непреодолим0™ ' / 
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(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима 
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 другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането 
на непреодолимата сила. 

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 
направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок 
не по-дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и 
на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 
прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение. 
(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от 
договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от 
непреодолимата сила. 

Чл. 14. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 
изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна 
отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. 
Страната е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването. 

Чл. 15. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 
когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), с телеграма, факс на адреса на 
съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 16. Всички спорове по този договор се уреждат чрез преговори между страните, а при 
липса на съгласие се отнасят за решаване пред компетентния съд на Република България. 

Чл. 17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 
другите нормативни актове регламентиращи тази материя и действащи към датата на 
възникване на спора. 

Чл. 18. Настоящият договор се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра - един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, един за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ОБЩИНА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО. 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

УПРАВИТЕЛ/ 
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