ПРОЕКТ!
ДОГОВОР
ЗА ПРОЕКТАНТСКА УСЛУГА
Днес, _________2020 г. в гр. Монтана, подписаните от една страна,
ОБЩИНА МОНТАНА, с адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” №1, ЕИК 000320872, представлявана от Тихомир Петков Антонов – ВР. И. Д. Кмет на Община Монтана и Юлия Димитрова Илиева – Гл. счетоводител на Община Монтана, от една страна, наричана по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
___________________________________________________________________________,
адрес: _______________________________________, ЕИК _______________, представлявано
от ____________________________ /име и длъжност/, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и Обява №….. от ……2020 г., на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ по проведената процедура с предмет: „Проектиране на система за улично осветление на гр. Монтана“, финансиран по Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
възнаграждение изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Проектиране на
система за улично осветление на гр. Монтана“, финансиран по Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, съгласно Техническа
спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение - неразделна част от договора.
Чл.2.(1) В рамките на предмета на договора по чл.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва:
1. Да разработи проекта във фаза „работен проект”, а при необходимост да осигури за
собствена сметка допълнително необходими изходни данни от и съобразно указанията на
експлоатационните дружества.
2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пет оригинала на проекта, на хартиен носител, пет
копия от проекта на CD / DVD и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат
за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи.
Подробни количествено стойностни сметки по видове СМР – по всички части на проекта в съответствие с действащата нормативна уредба във формат .xls; Съдържанието на
цифровия носител трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем.
(2) Качеството за изпълнение на дейностите по предмета на договора, трябва да съответства на изискванията на настоящия договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Предложение за изпълнение на поръчката, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Общата цена на договора е ………… (……..............………................….) лв. без
ДДС и ………….. (………………........….........…….) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение.
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(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите по предмета на поръчката съгласно чл.1 от настоящия договор – заплати, осигуровки и всякакви други преки и
непреки разходи, включително и разходите за получаване на допълнителни изходни данни от
експлоатационните дружества, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Разплащането по договора ще става по следната схема:
3.1. Авансово плащане в размер на 25% от стойността на договора след представяне на
оригинална фактура за дължимата сума.
3.2. Междинно плащане в размер на 50% от стойността на договора, след представяне
на инвестиционния проект и оригинална фактура за дължимата сума.
3.3. Окончателно плащане в размер на 25% от стойността на договора след одобряване
на инвестиционния проект по реда на ЗУТ и издаване на разрешение за строеж, както и след
представяне на фактура за дължима сума.
(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал.4 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
(7) Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната задължителна информация:
Получател: (име на възложителя)
Адрес:
ЕИК по БУЛСТАТ:
Получил фактурата:
Номер на документа, дата, място
В описателната им част следва да се впише номера и предмета на договора.
IIІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4.(1) Срокът за изработване на инвестиционния проект е …………….. календарни
дни, съгласно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
(3) Окончателното приключване на договора е след получаване на одобрение на инвестиционния проект по реда на ЗУТ и извършване на плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Мястото за изпълнението на договора е гр. Монтана, Република България.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора.
(3) Да заменя своите експерти от екипа за изпълнение на предмета на този договор,
след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово правоотношение,
при невъзможност на експерт да изпълнява възложената му работа повече от 10 (десет) дни,
при лишаване на експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко
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свързана с дейността му по изпълнението на настоящия договор, при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./.
В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като
мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на
някое от описаните основания. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага
доказателства за това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа описаната по-горе информация и доказателства.
Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
(1) Да изпълни договора качествено в съответствие с предложеното в офертата си,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор и
Техническата спецификация.
(2) Да изпълни предмета на договора чрез физически лица от списъка на специалисти,
включващ правоспособни физически лица, ангажирани за изпълнението на обществената
поръчка, съгласно предложената оферта.
(3) Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и
добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при проектирането и в съответствие
с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство.
(4) Да спазва разпоредбите на действащото българско и европейско законодателство,
отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване
на нередности и опазването на околната среда.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за проектирането съгласно изискванията на
чл.162, ал.4 от ЗУТ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани констатираните непълноти/или несъответствия, и/или недостатъци в срок от 10 календарни дни от деня на получаване на указанията по чл.8, ал.5.
(7) В случай на констатиране по време на изпълнението на СМР на пропуски, недостатъци и грешки в работния проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за собствена сметка в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или строителния надзор.
(8) При неизпълнение на задълженията по ал.6 и ал.7 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира правата си по съдебен ред.
(9) Да поддържа валидни застрахователни полици през целия период на договора съгласно чл.171 от ЗУТ.
(10) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
договора, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по него.
(11) Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата
(ако е приложимо).
(12) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.
(13) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпъл-
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нението на договора.
(14) Да съгласува инвестиционния проект с всички инстанции, като таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация.
(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, технически параметри по спецификация и съответствие с нормативните
изисквания, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в
чл.13 от настоящия договор.
(4) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническата спецификация и с Предложението за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на
част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.
(6) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. /при необходимост/
Чл.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;
(2) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите изходни данни за проектиране.
(3) Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни
необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор – в т.ч. технически паспорт/и
и доклади от енергийното обследване на сградата/ите. /в приложимите случаи/
(4) Да приема изработваното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5) В срок до 10 календарни дни след предаването на инвестиционния проект, преглежда същия за съответствие със спецификацията, пълнота и качество на изпълнението. В
случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия и недостатъци,
да върне проекта с указания за тяхното отстраняване.
(6) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове,
съгласно настоящия договор.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма
всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.10. Предаването на уговорения резултат се документира с протокол за приемане и
предаване, който се подписва от представители на възложителя и изпълнителя по настоящия
договор.
Чл.11. Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от определени от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
Чл.12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІI. НЕУСТОЙКИ
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Чл.13.(1) При забавено изпълнение на задължения по договора, свързани с изпълнението на съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за
забава в размер на 1 % (един процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет
процента) от цената.
Чл.14. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди.
ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл.16. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора,
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.17 .Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и незабавно да уведоми писмено другата страна за настъпването на непреодолимата
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл.18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните
с тях насрещни задължения се спира.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по чл.4, ал.1;
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5)С окончателното му изпълнение качествено и в срок;
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, при възникване на обстоятелствата по чл.118, ал.1, т. 2 или 3 от ЗОП. В тези случаи възложителят не
дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при
условията на чл.116, ал.1 от ЗОП.
Чл.22. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
Чл.23. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
Чл.24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните,
а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Чл.25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация.
2. Ценово предложение.
3. Предложение за изпълнение на поръчката.
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4. Списък на експертите, които ще изпълняват поръчката.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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