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Днес  05.10.2022 г. в  гр. Ловеч  се  подписа  настоящият  договор  между: 

1. РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ  — ЛОВЕЧ  (РЗИ  - ЛОВЕЧ), със  
седалище  и  адрес  на  управление : гр. Ловеч  5500, ул. „Съйко  Съев" №27 А, ЕИК  
176030381, тел. 068/601 518, факс  068/601 511, е-mai1: rzi@rzi-1ovech.bg, представлявана  
от  д-р  Росица  Милчева  - директор  на  РЗИ-Ловеч, с  главен  счетоводител  Цветанка  Тотева, 
наричана  по-долу  за  краткост  „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от  една  страна  

и  
2. „ГАНДЪР" ЕООД, със  седалище  и  адрес  на  управление: град  Ловеч, ЕИК  

205790995, представлявано  от  Десислава  Петкова-Управител, наричано  по-долу  
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от  друга  страна, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  наричани  заедно  „Страните", а  всеки  от  тях  
поотделно  „Страна"; 

във  връзка  с  проведена  процедура  — събиране  на  оферти  с  обява  с  предмет  „Топлинно  
изолиране  на  външни  стени  и  покрив  на  лабораторен  блок  на  РЗИ-Ловеч" и  на  
основание  чл. 194, ал. 1 от  ЗОП  и  утвърден  протокол  от  работата  на  комисията, 
определена  със  Заповед  №  РД-02-46/05.09.2022 г. на  директора  на  РЗИ  — Ловеч  за  
определяне  на  ИЗПЪЛНИТЕЛ, Страните  сключиха  настоящия  договор  за  следното: 

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  изпълни  
обществена  поръчка  с  предмет  „Топлинно  изолиране  на  външни  стени  и  покрив  на  
лабораторен  блок  на  Р3И-Ловеч" - топлинна  изолация  на  външни  стени  и  покрив  на  
лабораторен  блок, в  съответствие  с  изискванията  на  документация  за  участие  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  — Приложение  №  1, Техническото  предложение  — Приложение  №  2 и  
Ценовото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  — Приложение  №  3, представляващи  
неразделна  част  от  настоящия  договор, като  и  в  съответствие  с  нормативните  и  
техническите  изисквания  за  този  вид  работи  с  грижата  на  добър  стопанин  срещу  
задължението  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да  ги  приеме  и  да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
договорената  цена  съгласно  условията, посочени  по-долу. 
(2) Дейностите  по  чл. 1, ал. 1 трябва  да  бъдат  реализирани  в  съответствие  с  действащото  
законодателство  и  изричните  инструкции  и  указания  на  Възложителя, предложението  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  при  спазване  на  изискванията  на  строителните, техническите  и  
технологичните  правила  и  нормативи  за  съответните  дейности. 
(3) Мястото  на  изпълнение  на  Договора  е  РЗИ-Ловеч  в  град  Ловеч, улица  "Съйко  Съев" 
№27 А. 

II. СРОКОВЕ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 2. (1) Срокът  за  изпълнение  на  договора  за  обществена  поръчка  е  25 (двадесет  и  пет  
дни) календарни  дни, считано  от  датата  на  подписването  на  Договора  до  датата  на  
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съставянето  на  протокола  (или  последния  такъв) за  приемане  на  извършени  СМР  (Акт  
обр. 19). 
(2) Договорът  влиза  в  сила  от  датата  на  сключването  му. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  предложи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  спиране  
изпълнението  на  строителните  работи  в  случай  на  неблагоприятни  климатични  условия, 
за  изпълнение  на  съответните  дейности, съгласно  нормативаната  уредба, като  отправи  
писмено  предложение  за  спиране, в  което  се  посочват  причините  за  спиране  на  
изпълнението , както  и  периодът, за  който  се  отнася  спирането. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  
произнася  писмено  по  предложението  в  срок  от  2 (два) работни  дни  от  получаването  му  
и  има  право  да  спре  изпълнението  или  да  откаже  предложението  за  спиране, ако  то  не  
отговаря  на  съответните  приложими  разопредби . 

III. ЦЕНИ  И  НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ  

Чл. 3. (1) Цената  за  изпълнение  на  СМР  е  в  размер  на  общо  53 009 лв. (петдесет  и  
трихиляди  и  девет  лв.) без  ДДС, съответно  63 610,80 лв. (шестдесет  и  три  хиляди  
шестстотин  и  десет  лв. и  80 ст.) с  ДДС, съгласно  Ценовото  предложение  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , неразделна  част  от  настоящия  договор. 
(2) Цената  на  договора  е  крайна  и  включва  всички  необходими  разходи  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  изпълнението  на  предмета  на  договора. 
(3) Единичните  цени  за  изпълнение  на  строително -монтажни  работи, посочени  в  
количествено -стойностната  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не  подлежат  на  промяна. 
(4) Стойността  на  действително  възникнали  непредвидени  работи  за  СМР  (в  случай, че  
изобщо  възникне  нухсда  от  такива), не  може  да  надхвърля  4% от  общо  предложената  цена  
за  изпълнение  на  СМР. Остойностяването  на  непредвидените  разходи  за  СМР  ще  се  
извършва  съгласно  ценовите  показатели  посочени  в  Ценовото  предложение  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Посочените  цени  са  окончателни  и  не  подлежат  на  промяна, освен  в  случаите, 
предвидени  в  настоящия  договор  и  в  чл. 116 от  ЗОП. 
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва  плащанията  по  настоящия  договор  по  банков  
път, по  посочена  в  настоящия  договор  банкова  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по  следния  
начин: 
1) Авансово  плащане  - в  размер  на  3О% (тридесет  на  сто) от  цената  по  договора  за  
изпълнение. Извършва  се  в  срок  до  10 (десет) календарни  дни  от  подписване  на  
договора. 
2) Окончателното  плащане  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва, за  реално  изпълнени  
строително -монтажни  работи, чиято  стойност  се  намалява  с  размера  на  платения  аванс  
по  предходната  точка, в  срок  до  10 (десет) работни  дни, след  представянето  на  Протокол  
за  приемане  и  отчитане  на  извършени  СМР  (Акт, обр. 19) за  изпълнение  на  всички  СМР  
и  представяне  на  фактура  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  действително  извършени  
СМР  на  база  единичните  цени, посочени  в  количествено -стойностната  сметка  
/Приложение  №3 към  договора/ 
(3) Заплащането  ще  се  извършва  по  следната  банкова  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банкови  реквизити: 
Банка: Юробанк  България  АД  
BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG94BPBI79281065216802 
При  промяна  в  банковата  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият  уведомява  писмено  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  седемдневен  срок  от  настьпване  на  обстоятелството . В  случай  че  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  този  срок, плащането  по  сметката  
се  счита  за  валидно  извършено, а  задължението  за  плащане  в  съответния  размер  - за  
погасено. 
(4) При  издаване  на  разходооправдателен  документ  (фактура  или  документ  с  
еквивалентна  доказателствена  стойност) за  извършване  на  плащане  по  настоящия  
договор  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  посочва  в  него  номера  и  датата  на  настоящия  
договор. 
(5) Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  извърши  директно  плащане  към  подизпълнителя  при  
условията  на  чл. 66, ал. 4-8 от  ЗОП. 
(б) От  стойносгга  на  окончателното  плащане  могат  да  се  приспадат  всички  суми, 
които  са  обект  на  санкции/неустойки, наложени  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и  
които  са  допуснати  по  вина  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(7) Забава  на  плащане  не  е  основание  за  спиране  на  изпълнението  на  дейностите  по  
договора. 
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  заплати  стойносгга  на  действително  възникналите  и  
изпълнени  непредвидени  работи  за  СМР  1, при  изпълнение  на  поръчката, след  
доказаната  им  необходимост, направено  одобрение  и  съответните  доказателствени  
документи  за  извършването  им  и  след  направено  изменение  на  настоящия  договор  при  
условията  на  чл. 116 от  ЗОП. 
(9) Стойносгга  на  действително  възникнали  непредвидени  работи  за  СМР, не  може  
да  надхвърля  4% от  общо  предложената  цена  за  изпълнение  на  СМР. Остойностяването  
на  непредвидените  разходи  за  СМР, които  не  са  предвидени  в  Количествено - 
стойностната  сметка, ако  такива  се  наложи  да  се  изпълняват  след  одобрение  от  страна  
на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се  извършва  съгласно  ценовите  показатели  посочени  в  Ценовото  
предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
- часова  ставка  - 6,70 лева/час; 
- допълнителни  разходи  за  труд  - 90 %; 
- допълнителни  разходи  за  механизация  - 40 %; 
- доставно-складови  разходи  -10 %; 
- печалба  -10 %. 
(10) За  новите  строително  монтажни  работи, за  които  няма  посочени  единични  цени  
в  количествено  стойностните  сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  нови  единични  
цени  по  видове  строително  монтажни  работи, с  анализ  за  всяка  от  тях, формирани  на  
база  показателите  за  ценообразуване  по  предходната  алинея  и  фактури  на  материали, 
които  подлежат  на  утвърждаване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
(11) Непредвидените  работи  се  възлагат  за  изпълнение  след  като  са  предварително  
одобрени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  е  оформен  отделен  Констативен  протокол, утвърден  
от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(12) Сроковете  за  плащане  спират  да  текат  от  момента, в  който  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  
бъде  уведомен, че  фактурата  му  не  може  да  бъде  платена  поради  липсващи  и/или  
некоректни  придрухсителни  документи  или  наличие  на  доказателства, че  разходът  не  е  
правомерен . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  трябва  да  даде  разяснения, да  направи  изменения  в  
документите  или  представи  допълнителна  информация  в  срок  до  пет  работни  дни, след  

' 

 

,, Непредвиденu разходи  за  строитллни  и  монтажни  работи  " са  разходите, свързани  с  увеличаване  на  
заложени  колицес;пва  спºроиіпелни  и  монтажни  работи  и/гиги  добавЯне  на  нови  количества  ипи  видОве  
строителни  имонтажниработи , които  къммомента  на  ообявяване  на  обществената  поръчка  обективно  
не  са  могли  да  бъдат  предвидени, но  при  изпълнение  на  дейностите  са  обективно  необходими  за  
нормалното  функциониране  на  обекта. 
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като  бъде  уведомен  за  това. Периодът  за  плащане  продължава  да  тече  от  датата, на  която  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  получи  правилно  оформена  фактура  или  одобри  поисканите  
разяснения, корекциите  в  документите  или  допълнителната  информация. 

IV. РЕД  ЗА  ПРИЕМАНЕ  НА  РАБОТАТА  ПО  ДОГОВОРА  

Чл. 5 (1) Всички  обстоятелства, свързани  с  изпълнение  на  СМР, се  документират  от  
представителите  на  страните  по  договора  със  съставяне  на  съответния  Протокол  за  
изпълнени  видове  СМР  (акт, обр. 19). 
(2) Извършените  СМР  се  приемат  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и/или  упълномощен /и  
представител /и  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Действително  изпълнените  СМР  се  актуват  
съгласно  количествената  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(З) Предаването  и  приемането  на  извършените  строителни  и  монтажни  работи, предмет  
на  настоящия  договор, ще  се  удостоверява  с  Протокол  за  изпълнени  видове  СМР  (акт, 
обр. 19), съставен  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  подписан  от  последния  и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
окомплектован  с  декларации  за  съответствие  на  вложените  материали, сертификати  и  др. 
(ако  са  приложими). 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  провери  и  подпише, респ. да  укаже  коригиране  на  
предоставените  му  за  преглед  Протокол  за  изпълнени  видове  СМР  (акт, обр. 19) и  
придружаващите  го  документи  за  качеството  на  вложените  материали  в  срок  до  2 (два) 
работни  дни  от  датата  на  представянето  им. 

Чл.б.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  изготви  и  представи  първия  акт  за  приемане  
на  изпълнени  СМР, Акт, обр. 19, след  изпълнение  на  СМР, в  размер  не  по-малък  от  
стойностна  на  авансовото  плащане  и  в  съответствие  с  етапността  на  изпълнение, 
позволяващ  отчитане  и  приемане  на  извършени  СМР. След  подписването  на  този  акт, 
се  приема, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  изразходил  сумата, представляваща  авансовото  
плащане  по  Договора. 

Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  откаже  да  приеме  обекта  или  отделни  СМР, ако  
открие  съществени  недостатьци . 
(2) Недостатьците  се  отстраняват  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  за  негова  сметка. До  тяхното  
отстраняване  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  може  да  задържи  плащането  на  дължимата  сума. 

Чл. 8 (1) Непредвидени  разходи  ще  бъдат  одобрявани  и  заплащани  само  при  доказана  
необходимост  от  тяхното  извършване . 
(2) Одобрените  и  допустими  непредвидени  разходи  съгласно  условията  на  настоящия  
договор  ще  се  доказват  със  следните  документи: 

1. Писмо-обосновка  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изясняващо  обстоятелствата  наложили  
извършването  на  допълнителни  (непредвидени ) строително  - монтажни  дейности; 

2. Количествено -стойностна  сметка, изготвена  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
З. Протокол  за  установяване  на  действително  извършени  и  подлежащи  на  заплащане  

непредвидени  разходи, изготвен  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  подписан  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
или  упълномощено  от  него  лице. 

У. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  СТРАНИТЕ  

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право: 
1. да  проверява  изпълнението  на  настоящия  договор  по  всяко  време  относно  

качеството  на  изпълнените  работи  по  начин, незатрудняващ  работата  на  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като  при  констатиране  на  некачествено  извършена  работа, влагане  на  
некачествени  или  нестандартни  материали  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  спира  
изпълнението  на  строителството /дейността  до  отстраняване  на  нарушението . Подмяната  
на  некачествените  или  нестандартни  материали  и  отстраняването  на  нарушенията  са  за  
сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

2. да  откаже  заплащането  на  отделни  СМР- предмет  на  договора, до  представяне  от  
страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на  изисканите  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  доказателствени  
документи  за  доказване  на  количеството  и  качеството  на  извършената  дейност. 

3. да  извършва  текущ  контрол  върху  изпълнението  на  работата. Контролът  ще  се  
осъществява  от  определени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  длъжностни  лица, които  ще  подписват  
от  негово  име  протоколите, предвидени  по  настоящия  договор. 

4. да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  изпълни  възложената  работа  в  срок  и  без  
отклонения  от  възложената  поръчка. 

5. да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  му  предаде  своевременно  
изработените /извършените  видове  работи. 

6. При  възникнали  дефекти  в  изпълнените  СМР  в  периода  на  гаранционния  срок  на  
същите, да  изисква  дефектите /недостатъците  да  бъдат  отстранени  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
без  допълнително  заплащане . 

7. да  изиска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  сключи  и  да  му  представи  договор  за  
подизпълнение  с  посочените  в  офертата  му  подизпълнители  (ако  е  приложимо). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  си  запазва  правото  да  не  заплаща  некачествено  изпълнените  
работи/СМР  до  отстраняване  на  тези  недостатъци  от  или  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(З) Недостатьците  по  предкодната  алинея  се  отстраняват  до  изтичане  на  срока  за  
изпълнение  на  договора  или  в  определен  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  подходящ  срок. Срокът  
за  отстраняване  на  недостатьците  се  определя  с  предписание  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  
съответния  констативен  акт  и  не  може  да  бъде  по-кратък  от  3 (три) календарни  дни. 
(4) Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  отстрани  недостатьците  в  определения  по  предкодната  
алинея  срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  възложи  отстраняването  им  на  друго  
физическо  или  юридическо  лице, като  направените  разходи, доказани  със  съответните  
документи, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  приспадне  
разходите  по  тази  алинея  от  стойностга  на  окончателното  плащане  по  настоящия  
договор. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  развали  едностранно  договора, в  случай  че  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не  изпълни  възложеното  в  обема, срока  и  при  условията  на  настоящия  
договор. 
(б) С  разпоредбите  на  предходните  алинеи  не  се  засягат  правата, които  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  притежава  по  чл. 265 от  ЗЗД. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава: 
1. да  окаже  необходимото  съдействие  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  изпълнение  на  

възложената  му  работа, в  това  число  и  да  предостави  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  строителната  
площадка  за  времето, предвидено  за  изпълнение  на  обекта  - предмет  на  договора  и  за  
реализиране  на  целите  по  договора. 

2. да  участва  със  свой  представител  при  приемане  на  извършените  работи  на  обекта. 
3. да  съдейства  за  изпълнението  на  договорените  работи, като  своевременно  решава  

всички  технически  проблеми  (които  са  от  неговата  компетентност  и  във  възможностите  
му) възникнали  в  процеса  на  работа, както  и  да  провежда  своевременно  всички  
административни  процедури, предшестващи  и  обезпечаващи  строителнате  
работи /дейностите  по  настоящия  договор. 
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4. да  приеме  изработеното  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако  то  е  извършено  по  реда  и  при  
условията  на  настоящия  договор. 

5. да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цената  на  договора  съобразно  уговорените  
срокове  и  начини. 

б. да  уведомява  писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  появилите  се  в  гаранционния  срок  
дефекти. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  носи  отговорност  за  действия  или  бездействия  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови  слухсители, подизпълнители  или  трети  лица, чиито  капацитет  
използва  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ , в  резултат  на  които: 

1. настьпи  смърт  или  злополука  на  което  и  да  е  физическо  лице; 
2. настьпи  загуба  или  нанесена  вреда  на  каквото  и  да  е  било  имущество, вследствие  

изпълнение  предмета  на  договора  през  времетраене  изпълнението  на  СМР  по  договора. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право: 
1. да  иска  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  необходимото  съдействие  за  изпълнение  на  

задълженията  си  - предмет  на  договора. 
2. да  иска  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  приемане  на  работата, в  случай  че  е  изпълнена  

точно  и  качествено, в  съответствие  с  техническата  спецификация, приетата  оферта  и  
предлагана  цена, и  всички  деистващи  към  момента  закони, правилници, нормативи  и  
стандарти, касаещи  изпълнението  на  обекти  от  такъв  характер, и  изискванията  на  
нормативната  уредба, при  условията  и  по  реда  на  настоящия  договор. 

3. да  получи  уговореното  по-горе  възнаграждение  за  изпълнената  и  приета  без  
забелехски  работа. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задъл)кава: 
1. да  изпълни  всички  дейности, възложени  му  с  настоящия  договор, точно, пълно, 

качествено, по  реда  и  в  сроковете, указани  в  него, при  спазване  на  деистващата  
нормативна  уредба  и  приложимите  технически  стандарти, като  организира  и  координира  
цялостния  процес  на  изпълнение  на  СМР, в  съответствие  с: 

1.1. Техническото  предложение  за  изпълнение  на  поръчката; 
1.2. Условията  и  техническите  изисквания  на  документацията  и  обявата  за  

обществената  поръчка; 
1.3. Приложимите  нормативни  актове; 
2. да  осигурява  свои  представители  за  съставяне  и  подписване  на  протоколи  и  други  

документи, свързани  с  изпълнението  на  дейностите  по  договора; 
3. да  влага  при  строителството  качествени  материали  и  изделия, отговарящи  на  

изискванията  на  действатттите  стандарти. Материалите  (за  които  е  относимо) се  доставят  
със  сертификат  за  качество  и  сертификат  за  произход. 

4. да  предоставя  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  възможност  да  извършват  проверка  и  
контрол  върху  изпълнението  на  работите  на  обекта  и  изпълнява  неговите  разпореждания  
в  съответствие  с  действащото  законодателство . 

5. да  поддържа  валидна  застраховка  „Професионална  отговорност" съгласно  ЗУТ  за  
целия  период  на  изпълнение  на  договора. 

б. да  отстранява  за  своя  сметка  всички  появили  се  скрити  недостатъци  и  дефекти  в  
изпълнената  работа  в  рамките  на  гаранционните  срокове, като  започне  ефективното  им  
отстраняване  на  място  в  срок, считано  от  получаване  на  уведомление  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно  направеното  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  предложение  за  срок  за  
реакция  за  отстраняване  на  скрити  недостатьци  и  появили  се  дефекти  в  периода  на  
гаранционния  срок. 
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7. Да  извърши  за  своя  сметка  всички  работи  по  отстраняването  на  виновно  
допуснати  грешки, недостагьци, некачествено  изпълнение  и  други, констатирани  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от  органи  на  държавна  власт  и  други. 

8. Да  съставя, оформя  и  представя  необходимите  документи  за  извършване  на  
плащане, отчитащи  и  доказващи  количеството  и  качеството  на  извършените  
дейности /СМР  и  вложените  материали  /количествени  сметки, протоколи  за  извършени  
СМР, сертификати  за  материали  и  др./. 

9. Да  извозва  за  своя  сметка, при  спазване  на  действащото  законодателство  
строителните  отпадъци  от  обекта. 

10. Да  изпълни  в  указаните  срокове  всички  препоръки, направени  от  страна  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в  резултат  на  направена  документална  проверка  или  проверка  на  
място. 

11. Да  не  препятства  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  лица  извършващи  проверки  на  място  при  
осъществяването  на  контрол  по  изпълнението  на  работите  на  обекта. 

12. Да  спазва  нормативните  изисквания  за  съхраняване  на  документацията, свързана  
с  изпълнението  на  договора  за  обществена  поръчка. 

13. След  приключване  на  СМР  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  възстанови  
строителната  площадка  в  първоначалния  вид, както  и  да  изтегли  цялата  си  механизация  
и  не  вложени  материали  и  да  предаде  площадката  чиста  от  каквито  и  да  е  отпадъци. 

14. Да  изпълнява  горепосочените  и  всички  други  задължения, установени  в  
настоящия  договор, с  грижата  на  добър  гьрговец. 

15. Да  заплати  всички  глоби  или  други  санкции, наложени  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
във  връзка  с  този  договор, както  и  всички  обезщетения  към  трети  лица  и  организации, в  
случай  че  такива  бъдат  наложени  от  страна  на  компетентни  държавни  или  общински  
органи  по  негова  вина. 

16. Да  поддържа  застрахователна  полица, валидна  за  срока  на  изпълнение  на  СМР  
за  „Професионална  отговорност" за  съответната  категория  строеж  съгласно  Наредбата  
за  условията  и  реда  за  задължително  застраховане  в  строителството . 

17. Да  спазва  задълженията, произтичащи  от  Наредба  №  2/22.03.2004 г. на  МРРБ  за  
минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  при  извършване  
на  строителни  и  монтажни  работи. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  гарантира  срочно  и  безопасно  изпълнение  на  СМР  по  договора  
и  предвижда  конкретна  организация  за  изпълнението  им, гарантираща  завършването  им  
в  срок. 
(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи  пълна  отговорност  за  всички  действия  и  бездействия  на  
своите  подизпълнители . 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  трябва  да  вземе  всички  необходими  мерки  за  опазване  на  
околната  среда  на  и  извън  строителната  площадка, както  и  за  недолускане  на  щети  и  
отрицателно  въздействие  върху  хора  и  имущество, вследствие  замърсяване  и  други  
вредни  последици  от  работите  по  изпълнение  на  договора. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  трябва  да  ограничи  действията  на  своя  персонал  и  механизация  
до  границите  на  строителната  площадка  и  до  другите  допълнителни  площи, които  могат  
да  му  бъдат  предоставени  временно, след  предварително  съгласуване  с  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(6) За  извършване  на  отделните  работи  по  обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  следва  да  осигури  
персонал  с  необходимата  професионална  квалификация  и  правоспособност . 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  сключи  договор/и  за  подизпълнение  с  посочените  в  
офертата  му  подизпълнители  в  срок  до  5 дни  от  сключване  на  настоящия  договор  и  да  
представи  в  3-дневен  срок  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  копие  на  договора/ите  за  
подизпълнение , заедно  с  доказателства, че  са  изпълнени  условията  по  чл. 66, ал. 2 и  14 
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от  ЗОП. 
(8) При  извършване  на  строителните  и  монтахсните  работи  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  прилага  
въведените  от  него  системи  за  осигуряване  на  качеството, като  при  необходимост  
извършва  промени  в  тях. 
(9) При  извършване  на  строителните  и  монтажни  работи  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  
да  влага  само  висококачествени  материали, оборудване  и  строителни  продукти. Същите  
трябва  да  отговарят  на  техническите  изисквания  и  на  определените  количества, както  и  
на  изискванията  по  приложимите  стандарти. 

VI. НЕКАЧЕСТВЕНИ  РАБОТИ  

Чл.14. Некачествени  са  работите, които  не  отговарят  на  изискванията, указани  в  
Техническата  спецификация, Техническото  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или  
действащи  нормативни  документи. При  несъответствие  в  изискванията, предимство  
имат  изискванията  за  завишено  качество. 
Чл.15. Некачествено  извършени  СМР  не  се  заплащат  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят  се  
или  се  разрушават  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.16. При  установяване  на  некачествено  изпълнение  на  СМР  или  влагане  на  
некачествени  материали  или  несъответствие  на  изпълненото  с  договорените  условия, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  поправяне  на  работата  в  
даден  от  него  подходящ  срок. Ако  недостатьците  не  бъдат  отстранени  в  този  срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  иска  намаление  на  възнаграждението  и/или  да  възложи  на  
трето  лице  отстраняване  на  недостатьците  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. ГАРАНЦИОНЕН  СРОК  

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  отстранява  за  своя  сметка  скритите  
недостатьци  и  появилите  се  в  последствие  дефекти  в  гаранционния  срок. 
(2). Гаранционния  срок  започва  да  тече  от  датата  на  предаване  на  обекта  с  двустранно  
подписан  Протокол  за  изпълнените  видове  ремонтни  работи  (обр.19). 
(З) Гаранционния  срок  на  изпълнените  СМР, в  съответствие  с  предложените  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е  8 /осем/ години  при  спазване  на  съответно  приложимите  разпоредби  
на  Наредба  №  2 от  31.07.2003 година  за  въвехсдане  в  експлоатация  на  строежите  в  
Република  България  и  минимални  гаранционни  срокове  за  изпълнени  строителни  и  
монтажни  работи, съоръжения  и  строителни  обекти  на  Министьра  на  регионалното  
развитие  и  благоустройството. 
(4) По  време  на  гаранционния  срок  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отстранява  за  своя  сметка  всички  
възникнали  недостатьци  и  дефекти  в  резултат  на  некачествен  монтаж  или  на  лошо  
качество  на  материалите. 
(5) При  констатиране  на  скрити  дефекти  и  недостатьци  в  рамките  на  гаранционните  
срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  уведомява  незабавно  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът  за  
отстраняване  на  появили  се  недостатьци  и  дефекти  в  гаранционните  срокове  е  
предложеният  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  Техническото  му  предложение  5 / пет  / 
календарни  дни, считано  от  получаването  на  уведомление  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  
проявилите  се  в  гаранционните  срокове  дефекти. 
(6) Ако  в  рамките  на  гаранционните  срокове  се  появят  скрити  дефекти  и  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  откахсе  да  ги  отстрани  в  необходимия  срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  
право  сам  да  отстрани  дефектите  и  недостатьците  и/или  да  покани  друг  изпълнител  за  
отстраняването  им. Заплащането  на  работите  става  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  като  
последният  е  длъжен  да  възстанови  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  разходите  в  седемдневен  срок  
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от  получаване  на  писмена  покана. В  случаите, когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  възстанови  
доброволно  разходите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  реализира  претенцията  си  по  общия  исков  
ред. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  прехвърля  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  безвъзмездно  всички  права  по  
гаранции, превишаващи  по  срокове  гаранциите  по  предходните  текстове, получени  от  
неговите  подизпълнители , доставчици  или  производители  във  връзка  с  изпълнение  
предмета  на  договора. 
(8) Гаранционните  срокове  не  текат  и  се  удълхсават  с  времето, през  което  обектът, 
предмет  на  СМР, е  имал  проявен  дефект, до  неговото  отстраняване . 

IX. ГАРАНЦИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО  ОБЕЗПЕЧАВА  
АВАНСОВО  ПРЕДОСТАВЕНИТЕ  СРЕДСТВА  

Чл. 19. (1) При  подписването  на  този  Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция  за  изпълнение  в  размер  на  З  % (три  на  сто) от  Стойносгга  
на  Договора  без  ДДС, а  именно  1590,27 лв. (хиляда  петстотин  и  деветдесет  лв. и  27 ст.) 
(„Гаранцията  за  изпълнение"), която  служи  за  обезпечаване  на  изпълнението  на  
задълженията  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по  Договора. 
(2) Гаранцията, която  обезпечава  авансово  предоставените  средства  (Гаранция  за  
авансовото  плащане) е  до  размера  на  тези  средства, без  ДДС. 
(3) Гаранциите  се  предоставят  в  една  от  следните  форми: 

а.парична  сума; 
б.банкова  гаранция; 
в.застраховка, която  обезпечава  изпълнението  чрез  покритие  на  отговорността  на  

изпълнителя. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ , избира  сам  формата  на  гаранциите. 
(5) При  избор  на  гаранция  - парична  сума, то  тя  следва  да  се  внесе  по  банков  път  по  
следната  сметка  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: ОББ  АД, клон  Ловеч  
IBAN: BG96UBBS80023110734210 
BIC: UBBSBGSF 

(6) Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  избере  да  предостави  банкова  гаранция, тогава  тя  
трябва  да  бъде  безусловна, неотменима  и  да  съдържа  задължение  на  банката  гарант  да  
извърши  безусловно  плащане  при  първо  писмено  искане  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в  случай, 
че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  е  изпълнил  някое  от  задълженията  си  по  договора  в  
съответствие  с  предвиденото  в  него, съответно  при  неусвояване  или  невръщане  на  
авансовото  плащане. Валидността  на  гаранцията  за  изпълнение  следва  да  бъде  - срока  
на  договора, удължен  с  минимум  15 дни, а  валидносгга  на  гаранцията, която  обезпечава  
авансово  предоставените  средства, следва  да  бъде  - срокът  за  усвояване  на  авансовото  
плащане  удълхсен  минимум  с  15 дни. Банковите  разходи  по  откриването  на  гаранциите  
са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а  разходите  по  евентуалното  им  усвояване  - за  сметка  
на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В  случай, че  банковата  гаранция  е  издадена  от  чуждестранна  
банка, тя  трябва  да  бъде  авизирана  чрез  банка  получила  разрешение  да  оперира  на  
територията  на  Република  България, която  да  потвърди  автентичносгга  на  съобщението . 
(7) Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  избере  да  представи  гаранция  за  изпълнение /за  
обезпечаване  на  авансовото  плащане, чрез  сключване  на  застраховка, той  трябва  да  
предостави  валидни  застрахователни  полици, които  покриват  единствено  рисковете, 
свързани  с  реализацията  на  договора, и  не  може  да  бъдат  използвани  за  обезпечаване  на  
отговорносгга  на  изпълнителя  по  друг  договор. Застраховката, която  обезпечава  
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изпълнението, чрез  покритие  на  отговорностга  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е  със  срок  на  
валидност, срока  на  действие  на  договора, удължен  с  минимум  15 дни, съответно, 
застраховката, която  обезпечава  авансовото  плащане  е  със  срок  до  усвояване  на  
авансовото  плащане  удължен  с  минимум  15 дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  следва  да  бъде  
посочен  като  трето  ползващо  се  лице  по  съответната  застраховка. 3астраховката  следва  
да  покрива  отговорностга  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при  пълно  или  частично  неизпълнение  
на  договора, съответно  при  неусвояване  или  невръщане  на  авансовото  плащане. 
Разходите  по  сключването  на  застрахователния  договор  и  поддържането  на  валидността  
на  застраховката  за  изисквания  срок, както  и  по  всяко  изплащане  на  застрахователно  
обезщетение  в  полза  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при  наличие  на  основание  за  това, са  за  
сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава  гаранциите, без  да  дължи  лихви  за  периода, 
през  който  средствата  законно  са  престояли  при  него. 
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава  гаранцията  за  изпълнение, в  срок  до  15 
(петнадесет) календарни  дни  след  приключване  и  приемане  без  забележки  по  
уговорения  в  настоящия  договор  начин  и  ред  на  всички  предвидени  в  настоящия  
договор  СМР  и  при  условие, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  изпълнил  всички  свои  задължения  
по  договора  и  сумите  по  гаранцията  не  са  задърхсани, или  не  са  настьпили  условия  за  
задържането  им. 
(10) Гаранцията, която  обезпечава  авансово  предоставените  средства  се  освобождава  
до  3 (три) дни  след  връщане  или  усвояване  на  аванса. 
(11) Гаранцията  не  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако  в  процеса  на  
изпълнение  на  договора  е  възникнал  спор  между  Страните  относно  неизпълнение  на  
задълхсенията  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  въпросът  е  отнесен  за  решаване  пред  съд. При  
решаване  на  спора  в  полза  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  той  може  да  пристьпи  към  усвояване  
на  гаранцията. 
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  задържи  съответна  част  и  да  се  удовлетвори  
от  Гаранцията  за  изпълнение, когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  някое  от  неговите  
задължения  по  договора, както  и  в  случаите  на  лошо, частично, неточно  и  забавено  
изпълнение  на  което  и  да  е  задължение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , като  усвои  такава  част  от  
Гаранцията  за  изпълнение, която  съответства  на  уговорената  в  договора  неустойка  за  
съответния  случай  на  неизпълнение . 
(13) В  случай  на  задържане  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  суми  от  гаранциите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  в  срок  до  1 о  (десет) календарни  дни  да  допълни  
съответната  гаранция  до  размера  й, уговорен  в  настоящия  договор, като  внесе  усвоената  
от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сума  по  сметка  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или  учреди  банкова  
гаранция  за  сума  в  размер  на  усвоената  или  да  дозастрахова  отговорностга  си  до  
размера  на  уговорената  гаранция  за  изпълнение. 
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  задърхса  част  от  гаранцията  за  изпълнение  за  
обезпечаване  изпълнението  на  задължението  за  гаранционна  поддръжка. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  задържи  Гаранцията  за  изпълнение  в  пълен  
размер, в  следните  случаи: 

1. Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  започне  работа  по  изпълнение  на  договора  в  срок  до  
1 о  (десет) дни  от  изтичане  на  съответните  срокове  и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  развали  
договора  на  това  основание. 

2. При  пълно  неизпълнение, в  т.ч. когато  работите  не  отговарят  на  изискванията  на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и  разваляне  на  договора  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  това  
основание. 
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Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  лихва  за  времето, през  което  средствата  по  
Гаранцията  за  изпълнение  са  престояли  при  него  законосъобразно . 

Чл. 22. Освобождаването  на  гаранцията  за  изпълнение  не  отменя  задълженията  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  отстраняване  на  дефекти/недостатъци  по  време  на  гаранционния  
срок. 

Х. ОТГОВОРНОСТ  ЗА  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, САНКЦИИ  И  НЕУСТОЙКИ  

Чл. 23. (1) При  забавено  изпълнение  на  задължения  по  Договора  от  страна  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  нарушение  на  предвидените  в  този  договор  срокове, същият  
заплаща  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  0.05 % от  стойностга  на  забавената  
работа, за  всеки  просрочен  ден, но  не  повече  от  10 % от  тази  стойност. 
(2) При  забава  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  изпълнение  на  задълженията  му  за  плащане  по  
Договора, същият  заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  неустойка  в  размер  на  0.05 % от  
дължимата  сума  за  всеки  просрочен  ден, но  не  повече  от  10 % от  размера  на  забавеното  
плащане. 

Чл.24.(1) Наложените  глоби  от  държавни  институции, за  установени  нарушения  по  вина  
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  във  връзка  с  извършваната  от  него  дейност  по  настоящия  договор, 
са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Всички  вреди  нанесени  на  други  участници  в  строителния  процес  или  на  трети  лица  
при  изпълнение  на  строителството  по  вина  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  заплащат  от  
последния. 

Чл. 25. При  неизпълнение  на  задълженията  за  отстраняване  на  дефекти/недостатъци  в  
гаранционния  срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка  в  
размер  на  1 % (един  процент) от  цената  по  Договора  за  всеки  случай  на  неизпълнение . 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  претендира  обезщетение  за  нанесени  вреди  и  
пропуснати  ползи  по  общия  ред, независимо  от  начислените  неустойки  и  независимо  от  
усвояването  на  гаранцията  за  изпълнение . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  компенсира  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всяка  вреда, която  той  претьрпи  в  резултат  на  изпълнението  на  
дейност  или  неизпълнението  на  дейност  в  пълно  съответствие  с  Договора. 

Чл. 27. Неустойките  се  заплащат  незабавно, при  поискване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . В  
случай  че  банковата  сметка  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не  е  заверена  със  сумата  на  
неустойката  в  срок  от  10 (десет) дни  от  искането  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  плащане  на  
неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  задърхси  съответната  сума  от  гаранцията  за  
изпълнение. 

XI. УСЛОВИЯ  ЗА  ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  РАЗВАЛЯНЕ  НА  ДОГОВОРА  

Чл. 28. (1) Настоящият  договор  се  прекратява: 
1. с  изтичане  на  срока  на  договора; 
2. с  изпълнението  на  всички  задължения  на  страните  по  него; 
З. при  настьпване  на  пълна  обективна  невъзможност  за  изпълнение, за  което  

обстоятелство  засегнатата  страна  е  длъжна  да  уведоми  другата  страна  в  срок  до  7 (седем) 
дни  от  настъпване  на  невъзможностга  и  да  представи  доказателства; 
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4. при  прекратяване  на  юридическо  лице  - страна  по  договора  без  правоприемство , 
по  смисъла  на  законодателството  на  държавата, в  която  съответното  лице  е  установено; 

5. при  условията  по  чл. 5, ал. 1, т. 3 от  ЗИФОДРЮПДРКЛТДС . 
(2) Договорът  може  да  бъде  прекратен  

1. по  взаимно  съгласие  на  страните, изразено  в  писмена  форма; 
2. когато  за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  бъде  открито  производство  по  несъстоятелност  или  

ликвидация  - по  искане  на  всяка  от  страните; 
3. При  условията  на  чл. 114 от  ЗОП. 

Чл.29. Всяка  от  страните  може  да  развали  договора  при  виновно  неизпълнение  на  
съществено  задължение  на  другата  страна  по  договора, при  условията  и  с  последиците  
съгласно  чл. 87 от  Закона  за  задълженията  и  договорите, чрез  отправяне  на  писмено  
предупреждение  от  изправната  страна  до  неизправната  и  определяне  на  подходящ  срок  
за  изпълнение . Разваляне  на  договора  не  се  допуска, когато  неизпълнената  част  от  
задължението  е  незначителна  с  оглед  на  интереса  на  изправната  страна. 
(2) За  целите  на  този  договор, страните  ще  считат  за  виновно  неизпълнение  на  
съществено  задължение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  всеки  от  следните  случаи: 

1. когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  е  започнал  изпълнението  на  СМР  в  срок  от  10 
(десет) календарни  дни, считано  от  датата  на  подписване  на  договора. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  прекратил, без  да  има  основание  (нормативно  обосновано) 
за  това, изпълнението  на  работите  за  повече  от  20 (двадесет) календарни  дни. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  просрочил  срока  за  изпълнение  на  договора  с  повече  от  30 
(тридесет) календарни  дни. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  допуснал  съществено  отклонение  от  условията  за  
изпълнение  на  поръчката, Техническата  спецификация, и/или  Техническото  
предложение  - Приложение  №  2. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  развали  договора  само  с  писмено  уведомление  до  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  без  да  му  даде  допълнителен  срок  за  изпълнение, когато  поради  
забава  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  то  е  станало  безполезно  или  ако  задължението  е  трябвало  
да  се  изпълни  непременно  в  уговореното  време. 

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  прекратява  договора  в  случаите  по  чл. 118, ал. 1 от  ЗОП, без  
да  дълхси  обезщетение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  прегьрпени  от  прекратяването  на  
договора  вреди, освен  ако  прекратяването  е  на  основание  чл. 118, ал. 1, т. 1 от  ЗОП. В  
последния  случай, размерът  на  обезщетението  се  определя  в  протокол  или  споразумение, 
подписано  от  страните, а  при  непостигане  на  съгласие  - по  реда  на  клаузата  за  
разрешаване  на  спорове  по  този  договор. 

Чл.31. Във  всички  случаи  на  прекратяване  на  договора, освен  при  прекратяване  на  
юридическо  лице  - страна  по  договора  без  правоприемство : 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  съставят  констативен  протокол  за  
извършената  към  момента  на  прекратяване  работа  и  размера  на  евентуално  дължимите  
плащания; и  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава: 
а) да  преустанови  изпълнението  на  работите/СМР, с  изключение  на  такива, каквито  може  
да  бъдат  необходими  и  поискани  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да  предаде  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички  документи, изготвени  от  него  в  изпълнение  
на  договора  до  датата  на  прекратяването ; 
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в) да  върне  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички  документи  и  материали, които  са  собственост  
на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  са  били  предоставени  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  във  връзка  с  
предмета  на  договора; 
г) да  възстанови  размера  на  неусвоения  аванс  (в  случай, че  към  датата  на  прекратяване  
има  такъв). 

Чл.32. При  предсрочно  прекратяване  на  договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  
заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  реално  изпълнените  и  приети  по  установения  ред  
дейности /работи/СМР. 

Чл. 33. Настоящият  договор  може  да  бъде  изменян  или  допълван  от  Страните  при  
условията  на  чл. 11 б  от  ЗОП.. 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА  

Чл. 34. (1) Страните  не  отговарят  за  неизпълнение  на  задължение  по  настоящия  договор, 
когато  невъзможността  за  изпълнение  се  дълхси  на  непреодолима  сила. 
(2) За  целите  на  настоящия  договор, „непреодолима  сила" има  значението  на  това  
понятие  по  смисъла  на  чл.30б, ал.2 от  Търговския  закон. Страните  се  съгласяват, че  за  
непреодолима  сила  ще  се  считат  и  изменения  в  приложимото  право, касаещи  деиността  
на  която  и  да  е  от  тях  и  възпрепятстващи  изпълнението  или  водещи  до  невъзможност  за  
изпълнение  на  поетите  с  договора  задължения. 
(3) Страната, засегната  от  непреодолима  сила  е  длъжна  да  предприеме  всички  разумни  
усилия  и  мерки  за  да  намали  до  минимум  понесените  вреди  и  загуби, както  и  да  уведоми  
писмено  другата  страна  незабавно  след  настьпване  на  непреодолимата  сила. Към  
уведомлението  се  прилагат  всички  релевантни  и/или  нормативно  установени  
доказателства  за  настъпването  и  естеството  на  непреодолимата  сила, причинната  връзка  
между  това  обстоятелство  и  невъзможностга  за  изпълнение, и  очакваното  времетраене  
на  неизпълнението . 
(4) Докато  трае  непреодолимата  сила, изпълнението  на  задължението  се  спира. 
Засегнатата  Страна  е  длъжна, след  съгласуване  с  насрещната  страна, да  продължи  да  
изпълнява  тази  част  от  задълженията  си, които  не  са  възпрепятствани  от  непреодолимата  
сила. 
(5) Не  може  да  се  позовава  на  непреодолима  сила  страна: 
1. която  е  била  в  забава  или  друго  неизпълнение  преди  настьпването  на  
непреодолима  сила; 

2. която  не  е  информирала  другата  страна  за  настьпването  на  непреодолима  сила; 
или  

3. чиято  небрежност  или  умишлени  действия  или  бездействия  са  довели  до  
невъзможност  за  изпълнение  на  договора. 

(б) Липсата  на  парични  средства  не  представлява  непреодолима  сила. 

XIII. ДРУГИ  УСЛОВИЯ  

Чл. 35. Всички  спорове, породени  от  този  Договор  или  отнасящи  се  до  него, 
включително  споровете, породени  или  отнасящи  се  до  неговото  тьлкуване, 
недействителност , изпълнение  или  прекратяване, както  и  споровете  за  попълване  на  
празноти  в  договора  или  приспособяването  му  към  нововъзникнали  обстоятелства, ще  
се  уреждат  между  Страните  чрез  преговори, а  при  непостигане  на  съгласие  - спорът  ще  
се  отнася  за  решаване  от  компетентния  съд. 
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Чл.36. В  случай  на  противоречие  между  каквито  и  да  било  уговорки  между  страните  и  
влезли  в  сила  нормативни  актове, прилохсими  към  предмета  на  договора, тези  уговорки  
се  считат  за  невалидни  и  се  заместват  от  съответните  разпоредби  на  нормативния  акт, 
без  това  да  влече  нищожност  на  договора  и  на  останалите  уговорки  между  страните. 
Нищожността  на  някоя  клауза  от  договора  не  води  до  нищожност  на  друга  клауза  или  на  
договора  като  цяло. 

Чл.37. (1) Страните  посочват  адреси  за  кореспонденция  и  контакти, както  следва: 
За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: РЗИ-Ловеч, телефон: 068/601518. , електронна  поща: 

rzi@rzi-1ovech.bg  
За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : Гандър  ЕООД, телефон: 0876536696, електронна  поща: 

gandur. ltd@gтаі1. сот  
(2) При  насгьпване  на  промяна  в  посочените  адреси  за  кореспонденция  и  контакти, 
страните  са  длъжни  да  се  уведомяват  своевременно . В  противен  случай  всички  
документи  и  известия, надлежно  адресирани  до  посочения  адрес  за  кореспонденция , ще  
се  считат  редовно  връчени. 
(3) При  преобразуване  без  прекратяване, промяна  на  наименованието , 
правноорганизационната  форма, седалището, адреса  на  управление, предмета  на  дейност  
или  целта, срока  на  съществуване, органите  на  управление  и  представителство , вида  и  
състава  на  колективния  орган  на  управление  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  
се  задължава  да  уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  промяната  в  7-дневен  срок  от  вписването  
и  в  съответния  регистър. 
(4) Страните  нямат  право  да  прехвърлят  изцяло  или  частично  правата  и  задълженията  си  
по  договора, с  изключение  на  хипотезите  на  чл. 117 от  ЗОП. 
(5) При  възникване  на  разногласия  между  страните  относно  възникналите  
дефекти /несъответствия  и  технически  проблеми, меродавно  е  становището  на  ДНСК  или  
друг  компетентен  орган  за  съответната  категория  обект. 
(6) Измененнето  на  договора  се  допуска  по  изключение, при  условията  на  чл. 116 от  
Закона  за  обществените  поръчки  или  прилохсимата  разпоредба  на  закона, която  е  в  сила  
при  възникването  на  основание  за  изменение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  поиска  
едностранно  изменение  на  договора, в  случай  че  при  публикуване  на  нормативна  уредба  
възникнат  обстоятелства  за  изменение, без  това  да  променя  цената  и  предмета  на  
поръчката, съгласно  чл. 116, ал. 1, т. 1 от  ЗОП. 

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Чл. 38. (1) Страните  се  съгласяват  да  третират  като  конфиденциална  информацията, 
получена  при  и  по  повод  изпълнението  на  договора. 
(2) Никоя  Страна  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на  другата  да  
разкрива  по  какввто  и  да  е  начин  и  под  каквато  и  да  е  форма  конфиденциална  
информация, на  когото  и  да  е, освен  пред  своите  служители  и/или  консултанти . 
Разкриването  на  конфиденциална  информация  пред  такъв  служител /консултант  се  
осъществява  само  в  необходимата  степен  и  само  за  целите  на  изпълнението  на  договора  
и  след  поемане  на  съответните  задължения  за  конфиденциалност . 

XV. ПУБЛИЧНИ  ИЗЯВЛЕНИЯ  

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  да  дава  публични  изявления  и  съобщения, да  
разкрива  или  разгласява  каквато  и  да  е  информация, която  е  получил  във  връзка  с  
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3а  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/Ј . ' : '' .\1 овеч/ /Управит: а  Гандър  ЕООД/ 

3а  ВЪ3Л~ЖИТЕЛ: 

извършване  на  работите, предмет  на  този  Договор, независимо  дали  е  въз  основа  на  
данни  и  материали  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  на  резултати  от  работата  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без  предварителното  писмено  съгласие  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което  
съгласие  няма  да  бъде  безпричинно  отказано  или  забавено. 

Настоящият  договор  се  изготви  и  подписа  в  2 (два) еднообразни  екземпляра  - един  за  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  един  за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение  №  1: Документация  за  участие; 
Приложение  №  2: Техническо  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение  №  3: Ценово  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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