ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
за „ Изработване на проект за общ устройствен план на Община Генерал
Тошево”
Днес…………………, между страните
1. ОБЩИНА Генерал Тошево, адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“№5,
представлявана от Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево, и Мария
Върбанова - гл. счетоводител, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2.
.....................................Адрес…………………………………………………………
…………....................................,
ЕИК......................,
представлявано
от
............................................ –........................................., от друга, наричана накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл. 183 във връзка с чл.112,ал.1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), и във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Генерал Тошево”, в
изпълнение на Решение №.........................на Кмета на Община Генерал Тошево за избор на
изпълнител, се сключи този договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави
срещу възнаграждение и при условията на този договор следните услуги: изработване на
проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Генерал Тошево наричани за краткост
„услугата”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугата в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списък на персонала и
членовете на ръководния състав, които ще изпълняват поръчката и ще отговарят за
изпълнението, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2,3 и 4 към този договор
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. Неразделна част от настоящия
договор и задължителни за неговото изпълнение е и Плановото задание (Приложение №5)за
разработване на ОУП на Община Генерал Тошево-област Добрич, като изпълнителя е
длъжен да се съобрази и със становищата от: министерството на културата (МК) и
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както и допълнителната
информация, приложена към Плановото задание от:
•
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ
•
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ДОБРИЧ
•
КИМ – ГЕОЛОГИЯ ООД - ВАРНА
•
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЯ
•
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ
•
ВОЕННО – ТОПОГРАФСКА СЛУЖБА БА - СОФИЯ
•
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА „ДУНАВСКИ РАЙОН” - ПЛЕВЕН
•
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” - ВАРНА
•
НИМХ – БАН, ФИЛИАЛ ВАРНА
•
ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ
•
БУЛГАРГАЗ ЕАД – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
•
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД (НЕК ЕАД) СОФИЯ

•
ЕНЕРГО – ПРО ЕАД - ВАРНА
•
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА
•
ОБЛАСТНА УПРАВА - ДОБРИЧ
•
VIVACOM ЦЕНТРАЛЕН ОФИС – СОФИЯ
•
БУЛГАРТЕЛ ЕАД – СОФИЯ
•
GCN ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - СОФИЯ
•
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ и др.
В срок до 3 (три) работни дни от датата на сключване на договора, но най-късно
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три)
работни дни от настъпване на съответното обстоятелство и при условията на чл. 66, ал. 11 и
ал. 12 от ЗОП.
II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОКОВЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от
страните.
(2) Срок за предаване на проекта за ОУП във фаза „Предварителен проект“ („ПП“), в
това число предварителна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл.31 от ЗБР
като отделно приложение - …………календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение
на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на възлагането чрез изпращане на
възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя и подписване на приемо-предавателен
протокол за предаване на изходни данни;
(3) Срок за предаване и съгласуване на проекта за ОУП във фаза „Окончателен
проект“ („ОП“), включително изготвяне на окончателна Екологична оценка и Оценка за
съвместимостта по чл.31 от ЗБР -…………календарни дни, съгласно Предложението за
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване на писмено
уведомление (възлагателно писмо) от Възложителя, че необходимите процедури по
обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл.127
от ЗУТ са проведени и след подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на
изходни данни.
(4) В сроковете по ал.2, ал.3 не се включват сроковете за предоставяне на информация
по чл.115 и чл.116 от ЗУТ, както и тези за съгласуване, приемане, обществено обсъждане и
одобряване на съответните фази.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. За място на изпълнение предмета на настоящия договор се приемат адресите
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в чл. 19, ал. 1 от договора, тези на
които ще бъде представян проекта в хода на процедурата по приложимите нормативни актове
съгласно чл. 1, ал. 2 от договора, както и цялата територия на община Генерал Тошево.
IV. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на…………………. (словом)
лева без ДДС,
съответно
……………… (словом)
лева с включен ДДС, (наричана по-нататък
„Цената“ или „Стойността на договора“) съгласно Ценовото предложение - Приложение № 3,
неразделна част от настоящия договор.
(2)Цената включва всички преки и непреки разходи за изпълнение предмета на
договора без държавните такси, които са платими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Цената не подлежи
на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС
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бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с
нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на
допълнително споразумение.
(3) Цената ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:
- Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 20% (двадесет процента) от
стойността на договора и се осъществява в 10 (десет) дневен срок от датата на подписване на
договора за обществена поръчка и представена от Изпълнителя фактура за авансово
плащане.;
- Междинно плащане към Изпълнителя е в размер на 60% (шестдесет процента) от
стойността на договора и се заплаща на изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след
приключване на всяко от изброените:
-подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, по реда на чл.9 от
проекта на договор;
-представена от Изпълнителя фактура за междинно плащане и
-приемане на Предварителен проект за ОУП от Работната група към ММРБ,
назначена със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и
получен трансфер към Община Генерал Тошево от страна МРРБ.
Сумата от изплатения аванс и междинното плащане не може да надвишава 80%
(осемдесет процента) от стойността на Договора;
- Окончателното плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на
договора се заплаща на изпълнителя в 10 (десет) - дневен срок след
приключване на всяко от изброените:
-подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, по реда на чл.9 от
проекта на договор;
-представена от Изпълнителя фактура за окончателно плащане и
-приемане на Окончателен проект за ОУП от Работната група към ММРБ, назначена
със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и получен трансфер
към Община Генерал Тошево от страна МРРБ.
Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се
приспаднат аванса и междинното плащане. За извършване на всяко от плащанията по ал. 3, т.
1, т. 2 и т. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предавателно-приемателен
протокол, двустранно подписан без забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от определен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негов представител и оригинална фактура, като за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
възниква задължение да извърши плащането на сумата по фактурата в срок до 30 (тридесет)
дни от нейното представяне.
(4)Заплащането на сумите по ал. 3 се извършва по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 19, ал. 1 от настоящия договор.
(6) За всички настъпили след подписването на настоящия договор промени в
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока и по начина, уговорен в чл. 19 от договора. В случай на промени,
за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомен по горепосочения ред, се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
(7) За частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може
да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите,
заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му,
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите по ал. 7 при
съответно спазване на разпоредбите на настоящия договор и заплаща възнаграждение за тази
част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на предавателноприемателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането,
когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до отстраняване на причината
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за отказа.
V.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава изпълнението на произтичащите от
настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на ………………..лв.
(словом), равняваща се на 5 % (пет на сто) от цената без ДДС по чл. 4, ал. 1 от настоящия
договор.
(2) Гаранцията по ал. 1 се предоставя под формата на парична сума/банкова
гаранция/ застраховка на отговорността, за което представя документ в оригинал при
сключване на настоящия договор.
(3) Срокът на действие на гаранцията по ал. 1 надвишава срока на действие на
договора с 30 (тридесет) дни.
(4) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с уговорените в
него условия и приложимото право, включително когато изменението е свързано с
индексиране на цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите
действия за привеждане на гаранцията по ал. 1 в съответствие с изменените условия на
договора - в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на допълнително споразумение
за изменението.
(5) Действията за привеждане на гаранцията по ал. 1 в съответствие с изменените
условия на договора включват (по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ):
- внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на ал. 6, т. 1 и/или;
- предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на ал. 6, т. 2 от договора; и/или
- предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на ал. 6, т. 3.
(6) Гаранцията за изпълнение:
1.
Във вид на парична сума се внася по долупосочената банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Токуда Банк” АД офис Генерал Тошево,
ВIC: CREXBGSF
IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01
2.
Във вид на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинален екземпляр и тя трябва да
отговаря на следните изисквания:
да бъде безусловна и неотменяема, във форма, предварително съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията;
да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора и още 30
(тридесет) дни след неговото прекратяване, като при необходимост срокът на валидността
на гаранцията се удължава или се издава нова.
Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - при наличието на основание за това - са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.
Във вид на застраховка се представя, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер) (което от двете е приложимо) и трябва да отговаря на следните изисквания:
- да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора и още 30
(тридесет) дни след неговото приключване.
4

Разходите по сключване 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 наличието на основание за
това - са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва:
- във вид на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 19, ал. 1 от договора;
- във вид на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
- във вид на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя (което
от двете е приложимо).
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на части след
приключване на съответната част от услугите както следва:
- частично освобождаване в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на
гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни, след подписване на двустранен
протокол, с който Възложителя одобрява и приема Предварителния проект на ОУП от
Изпълнителя при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили
условия за задържането им;
- окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок
от 30 (тридесет) дни, след от подписване на окончателен протокол по изпълнение на фаза 1
и 2, с който Възложителят одобрява и приема работата на Изпълнителя при условие, че
Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са
задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
1.
Във връзка с поетапното освобождаване на гаранцията за изпълнение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция/застраховка (което от двете е приложимо).
(9) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ако в хода на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранцията.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията по
договора, както и в случаите на лошо, частично или 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.
(11) 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
10 (десет) работни дни след датата на влизането му в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали
договора на това основание;
2. При пълно неизпълнение, в т. ч. когато услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
(12) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
(13) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и
договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет)
работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция/предостави
документ за изменение на първоначалната застраховка, така че в целия срок от действието на
договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 5, ал. 1 от
договора.
(14) При освобождаване на гаранцията по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за
времето, през което средствата законно са престояли при него.
VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и изходни данни,
необходими за законосъобразното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.
2.
Да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие по всички
възникнали в хода на работата технически въпроси, които са от негова компетентност.
3.
Да получи цената по раздел IV от настоящия договор в размера, в сроковете, по
реда и при условията, уговорени в него.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.
Да изпълни услугата предмет на настоящия договор качествено при спазване
на уговорените в него срокове, приложимите нормативни актове и указания на
компетентните органи, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в
Плановото задание - Приложение № 1, при условията на своето Предложение за изпълнение
на поръчката - Приложение № 2 - в т. ч. и чрез лицата, посочени в Списъка на персонала към
него; съгласно Ценовото си предложение - Приложение № 3, съставляващи неразделна част
от настоящия договор.
2.
Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до всички материали и документи във
връзка с договора през целия срок на неговото действие по уговорен между страните ред.
3.
Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за възникнали пречки,
които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора; да предложи
начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или
съдействие за отстраняването им.
4.
Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.
Да пази поверителна информация, в съответствие с уговореното в чл. 24 от
договора.
6.
Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП/да
възложи съответната част от услугата на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо).
7.
Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този
договор.
8.
Да не променя състава на персонала от Списъка по т. 1, който ще отговаря за
изпълнението на услугите, без предварително писмено съгласие от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от
сключване на настоящия договор. В срок до 10 (десет) 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 ЗОП (ако е приложимо).
10. Да присъства на прегледа и приемането по реда на раздел VII от настоящия
договор и на обществените обсъждания съгласно Работния план по Предложението за
изпълнение на поръчката - Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.
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Да представи фаза „ПП“ на проекта по чл. 1 от настоящия договор в
изискуемите обхват, обем, мащаб и съдържание на съставните му части, съгласно раздел V от
Плановото задание - Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.
12. Да внесе проекта по чл. 1 от настоящия договор за съгласуване, издаване на
становища и одобряване от компетентните органи съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗООС, ЗБР
и другите приложими нормативни актове.
13. Да извърши замяната на лице от Списъка по т. 1 при установено неизпълнение
и/или нарушение на задължение, произтичащо от позицията му в този списък, с друго лице,
съответстващо на изискванията за съответната позиция.
14. Да включи експерт/и с определена компетентност в Списъка по т. 1, както и да
допълни проекта по чл. 1 от договора с разработени от тях въпроси в случай на възникнала
необходимост при процедирането на ЕО, ОСВ, обществени обсъждания, съгласуване със
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана,
като всички възникнали разходи от тези допълнителни разработки са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
15. Да отстрани за своя сметка установени неясноти, пропуски и грешки при
изпълнение предмета на настоящия договор в указан от компетентен орган по т. 7 или от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок след писмено уведомяване съобразно условията по настоящия
договор.
16. Да заплати дължимите такси за съгласуване на проекта по чл. 1 от настоящия
договор, които произтичат от повторно произнасяне на съответния компетентен орган след
отстраняване на нередности по негова вина.
17. Да представи фаза „ОП“ на проекта по чл. 1 от настоящия договор с всички
допълнения и изменения във фаза „ПП“, произтичащи от приетите препоръки след
обществените обсъждания и издадените становища от компетентните органи при
процедирането му съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗООС, ЗБР и другите приложими
нормативни актове.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
1.
Да изисква и да получи услугата в уговорените срокове, количество и качество.
2.
Да проверява през целия срок на неговото действие изпълнението на
настоящия договор по начин, който не възпрепятства или затруднява работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.
Да бъде осведомяван за хода на изпълнението на услугата предмет на
настоящия договор през целия срок на неговото действие.
3.
Да поиска замяната на лице от Списъка по Приложение № 4, неразделна част
от настоящия договор, при установено неизпълнение и/или нарушение на задължение,
произтичащо от позицията му в този списък, с друго лице, съответстващо на изискванията за
съответната позиция.
4.
Да поиска включване на експерт/и с определена компетентност в Списъка по
Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор, и допълване на проекта по чл. 1 от
договора с разработване от тях на въпроси в случай на възникнала необходимост при
процедирането на ЕО, ОСВ, обществени обсъждания, съгласуване със заинтересованите
органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана, като всички
възникнали разходи от тези допълнителни разработки са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.
Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него разработки в изпълнение на Плановото задание Приложение № 1 - или съответна част от тях.
6.
Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от
фазите по настоящия договор за привеждане в съответствие с условията на договора и
приложенията към него.
7.
Да не приеме някои от разработките в случай на несъответствие с уговореното
в чл. 1, ал. 2 от договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.
Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване и/или да осигури достъп
наличните документи и изходни данни, необходими за изпълнението предмета на договора
11.
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при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.
2.
Да съдейства за изпълнението на настоящия договор като своевременно решава
всички технически въпроси, възникнали в хода на работата, които са от неговата
компетентност, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
3.
Да заплати дължимите такси за съгласуване на проекта по договора освен тези,
които произтичат от повторно произнасяне на съответния компетентен орган след
отстраняване на нередности по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.
Да заплати дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока, размера и по начина
съгласно раздел IV от настоящия договор.
5.
Да организира приемането на материалите по изпълнението предмета на
настоящия договор.
6.
Да пази поверителна информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 от
договора.
7.
Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение при
условията на чл. 5, ал. 7 - ал. 9 и ал. 15 от договора.
VII.ПРЕДАВАНЕ, ПРЕГЛЕД И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 8. (1) В срока по чл. 2, ал. 2, т. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава със завеждане с входящ номер в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните
материали:
1.
Фаза „ПП“ на проекта по чл. 1 от настоящия договор в изискуемите обхват,
обем, мащаб и съдържание, съгласно раздел V от Плановото задание - Приложение № 1,
неразделна част от настоящия договор, в т. ч. ЕО като отделно приложение;
2.
Схема за провеждане на обществени обсъждания, съгласуване със
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана.
(2)
В срока по чл. 2, ал. 2, т. 2 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава
със завеждане с входящ номер в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фаза „ОП“ на проекта по
чл. 1 от настоящия договор, в т. ч. с ЕО и положително становище по нея от страна на МОСВ,
с всички допълнения и изменения във фаза „ПП“, произтичащи от приетите препоръки след
обществените обсъждания и издадените становища от компетентните органи при
процедирането му съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗУЧК, ЗООС, ЗБР и другите приложими
нормативни актове.
(3)
Всички материали по ал. 1 и ал. 2 се предават в два екземпляра в цифров вид на
магнитен носител и на хартиен носител. Масивите от пространствени данни се изготвят в
цифров модел формат геобаза данни за ArcGis в приетата за страната Българска геодезическа
система съгласно чл. 12 от Закона за геодезията и картографията. Масивите от
пространствени данни, които попадат в приложенията на Директива 2007/2/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската общност (Директива INSPIRE), следва да се
изграждат при спазване на разработените съгласно директивата модели на данни и профили
на метаданни, както и в съответствие с Geography Markup Language Encoding Standard (GML)
стандартите на Open Geospatial Consortium (OGC).Масивите от пространствени данни, които
не попадат в приложенията на Директива INSPIRE, следва да спазват утвърдената в нея и
съпътстващите я нормативни актове и приложения схема за формат на данни и OGC GML
стандартите.
(4) Цифровият модел на проекта по чл. 1 от настоящия договор трябва да съдържа
база данни за устройството и застрояването на видовете територии, устройствени зони и
терени и да дава възможност за извличане на автоматизирани паспорти на тези територии,
устройствени зони, терени и обекти, както и за други справки по зададени критерии. За обща
информация се предоставят сканирани и координирани топографски карти в М 1:25000.
(5)В десетдневен срок от датите на входящите номера по ал. 1 и ал. 2 определени с
нарочна заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негови представители в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преглеждат съответните предадени материали за съответствие с
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Плановото задание - Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор и подписват
предавателно- приемателен протокол. В случай на установено несъответствие със заданието
по предходното изречение, то се отразява със забележка в протокола, която включва указания
и срок за неговото отстраняване, подлежащи на проверка по същия ред.
(6)Прегледът по ал. 5 не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за предаване
на верни и технически точни документи.
(7)Изпълнението на предмета на настоящия договор се счита за прието след
съставяне на протокол по ал. 5 без забележки.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може:
1. Да приеме изпълнението по предмета на настоящия договор без забележки, когато
отговаря на договореното.
2. Да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако установи пропуски и/или недостатъци, които са отстраними.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането и да прекрати договора
поради съществени пропуски и/или недостатъци, когато са неотстраними в срока на
договора, и/или когато в случай на отстраняването им договорът става безполезен за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII.ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) Страните се съгласяват на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им чрез промяна на съответния
документ или материал или чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с
друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права
са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 20 (двадесет) дни от узнаването на
обстоятелствата. В случай, че трети лица предявят основателни претенции,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско
право във връзка с изпълнението по договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за
претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на
авторски права на трети лица.
(5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава изключително право на използване на резултатите
от изпълнението на договорната задача в страната и чужбина.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да публикува никаква информация във връзка с
договора, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
друго, без негово предварително писмено съгласие, което съгласие няма да е безпричинно
отказано или забавено.
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IX.НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 13. (1) При неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някой от сроковете по
настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула
цяло и пет десети на сто) от цената без ДДС по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор за всеки
ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от тази цена.
(2)
Ако забавата за предоставяне на услугата продължи повече от 40
(четиридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
30 % (тридесет на сто) от цената без ДДС по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
(3)
При частично неизпълнение или лошо изпълнение на възложената работа,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 40 % (четиридесет
на сто) от цената без ДДС по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
(4)
В случай на прекратяване по реда на чл. 18, ал. 3 от настоящия договор,
виновната страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от цената без ДДС по
чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
(5)
Неустойките по ал. 1-4 могат да се удържат от дължимото плащане и/или от
гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
това.
(6) При установено лошо или друго неточно, или частично изпълнение на отделна
фаза, описана в т. 3 от Техническата спецификация - Приложение № 1, неразделна част от
настоящия договор - или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
тази Техническа спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната фаза, без да дължи
допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да
развали договора.
Чл. 14. При забава на плащането по чл. 4, ал. 4 от настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и една
десета на сто) от стойността без ДДС на забавеното плащане за всеки ден на забавата, но не
повече от 20 % (двадесет на сто) от дължимата сума.
Чл. 15. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните
от възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред.
Х.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност, ако
неизпълнението (включително и забавата за изпълнение) е причинено от непреодолима сила,
като за целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2)
Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава до
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3)
Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на
неположена грижа от някоя от страните или при полагане на дължимата грижа то е могло да
бъде преодоляно.
(4)
За възникването и преустановяването на непреодолимата сила всяка от
страните е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата, като посочи в какво се
състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от компетентен
държавен или общински орган. Непреодолимата сила може да се потвърди и чрез взаимен
протокол, подписан от страните, в който те описват обстоятелствата и фактите, както и за
какъв срок приемат, че е налице непреодолима сила. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(5)
Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби. Ако страната, която не може да изпълни задължението
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си поради непреодолима сила, не уведоми другата страна или тя не бъде потвърдена по
предвидения в ал. 4 начин, същата тази страна не може да се позовава на непреодолима сила.
(6)
Ако непреодолимата сила продължи повече от 60 (шестдесет) дни и няма
признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще
договора, като писмено уведоми другата страна.
(7)
Временно спиране изпълнение по договора е възможно при наличие на
непреодолима сила. За временното спиране страните съставят протокол. Възобновяването на
изпълнението става с подписване на двустранен протокол, като изпълнението е съобразно
уговорените срокове по договора.
(8)
Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
XI.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17 (1) Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по
изключение при условията на чл. 116 от ЗОП.
(2)
Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска и по
отношение на стойността по чл. 4, ал. 1 от договора при възникване на обективни
обстоятелства, обуславящи възможност за нейното намаляване.
(3)
Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян и в случаите, когато за
възложителя отпада необходимостта от услугата в обхвата по Техническата спецификация и
др. основания, водещи до промяна в обема на дейностите, изискуеми в приложеното към нея
Планово задание за разработване на ОУП на Община Генерал Тошево-област Добрич,
одобрено за проектиране на ОУП на община Генерал Тошево .
(4)
За всяко изменение на настоящия договор за обществена поръчка при
условията на ал. 1 или ал. 2 страните подписват допълнително споразумение, което е
неразделна част от договора.
XII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:
1.
С изтичане на срока на договора;
2.
С изпълнението на всички задължения на страните по него;
3.
При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 (десет)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
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 Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).
(2)
Договорът може да бъде прекратен:
1.
По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2.
Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност
или ликвидация - по искане на всяка от страните;
3.
На основание чл.118 от ЗОП;
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява договора на основание чл.118, ал.1 от ЗОП
без да дължи обезщетение на ИЗЪЛНИТЕЛЯ за претърпени 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.
(3) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по договора - с 10 (десет) -дневно писмено
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предизвестие от изправната до неизправната страна - по отношение на приложимите
обстоятелства при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията
и договорите. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.
(4)
За целите на този договор страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугата в срок до 20
(двадесет) дни, считано от датата по чл. 2, ал. 1 от договора;
2.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугата за повече от 20
(двадесет) дни без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е спазил някое от задълженията посочени в договора и
приложенията към него;
4.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някой от сроковете по чл. 2, ал. 2 от договора;
5.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установени недостатъци в изпълнението на договора;
6.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е заявил това в офертата
си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора при възникнала необходимост от
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, като размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при
непостигане на съгласие - по реда за разрешаване на спорове съгласно чл. 20 от този договор.
(7)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и без да дължи
обезщетение за предсрочното му прекратяване, когато бъде установено, че:
1.
По време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по
отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2.
Поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради
наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258
Договора за функционирането на Европейския съюз.
(8)
Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при условията по ал. 1,
т. 4:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към датата на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания;
2.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в
изпълнение на договора до датата на прекратяването;
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.
(9)
При предсрочно прекратяване на договора, което не е по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
извършените услуги, които са приети по установения ред до датата на прекратяването.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение и без необходимост
от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
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XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор
следва да бъдат в писмена форма и са валидни, когато са изпратени на съответната страна по
долупосочените данни, при промяна на които всяка от страните е длъжна да уведоми другата
в седемдневен срок от настъпване на промяната.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Лице за контакт:
Лице за контакт:
гл.арх. Николай Антонов
……………………
Община Генерал Тошево
................
Седалище: гр. Генерал Тошево,
……………..
п.к. 9500
Седалище:
ул. "Васил Априлов"№ 5
ул............
БУЛСТАТ: 000852633
БУЛСТАТ:
Тел. 05731 20 20
Тел.........
Факс:0731 25 05
Факс: ....
„Токуда Банк” АД
офис Генерал Тошево,
……………………
ВIC: CREXBGSF
ВIC:……………..
IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01
IBAN:……………..
e-mail: mail@toshevo.org
e-mail:………………
(2)
Съобщенията по ал. 1 се доставят лично или по пощата (с обратна разписка), по
факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
(3)
Всяко съобщение се счита за получено:
- при лично доставяне - с предаването на приемащата страна срещу подпис с указани
дата и час;
- при изпращане с обратна разписка или куриерска служба - на датата на доставка,
отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка;
- при изпращане чрез електронна поща/факс - с получаването на потвърждение за
пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение.
(4)
В случай, че някоя от страните по настоящия договор не уведоми или
неправилно уведоми другата страна за промяна на своите данни по ал. 1, изправната страна
не носи отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор, освен
ако промяната е настъпила по силата на приложим закон.
Чл. 20. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят до компетентния съд в Република
България.
Чл. 21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото и приложимо законодателство.
Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна.
Чл. 23. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. При противоречие между
различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и приложенията, специалните
разпоредби имат предимство пред общите разпоредби.
Чл. 24. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява данни за другата страна, станали и известни при или по
повод изпълнението на договора („конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау,
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изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението
на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на
изпълнения проект, стойността и предмета на този договор - с оглед бъдещо позоваване на
придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Освен в случаите по ал. 3 конфиденциална информация може да бъде разкривана
само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може
да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална
информация, когато същата:
1. Е станала или става публично достъпна без нарушаване на този договор от която
и да е от страните;
2. Се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните или
предоставянето й се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна
е длъжна да изпълни такова изискване.
В случаите по точка 2 страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата страна по договора.
(4) Задълженията за неразкриване на конфиденциална информация се отнасят до
съответната страна, включително всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и
организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като
съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от задължените лица.
(5) Задълженията по ал. 5 остават в сила и след прекратяване на договора на каквото
и да е основание.
Чл. 25. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по
договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Чл. 26. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните
и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива 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.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Техническа спецификация-Приложение №1
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Приложение №2
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение №3
Списък на персонала и членовете на ръководния състав, които ще изпълняват
поръчката и ще отговарят за изпълнението- Приложение №4
Планово задание за разработване на ОУП на Община Генерал Тошево-област Добрич,
- Техническа спецификация-Приложение №5
Този договор се състави, подписа и подпечата в 2 (два) еднообразни екземпляра, от
които един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Община Генерал Тошево и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Генерал Тошево:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..............................................

...............................................
/........................................./

/

Главен Счетоводител:
............................................../........................................../
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