Приложение № 9.1.

ДОГОВОР
№ ..................../……… г.
Днес, ………………….... г., в гр. София между:
1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, с адрес: гр.София
1000, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 22, БУЛСТАТ: 000697371, представлявано от
ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, съгласно Заповед № РД-322/20.05.2015
г., изм. със Заповед № РД-391/02.06.2015 г., изм. със Заповед № РД-614/03.09.2015 г. на
министъра на околната среда и водите и КРАСИМИРА ИЛИЕВА – НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,
и
2. ……………………………., с адрес на управление: гр. ……............ ул.
……………………., № ….., с ЕИК ……………….., представлявано от
…………………………. в качеството му/й на ………………………………., наричано
по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на
утвърден от Възложителя протокол от ___________2015 г. и във връзка с чл. 258-269 от
Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), се сключи настоящият договор за
следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи услуга за
“Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет)
съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана” по Обособена позиция
1: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на
съществуващо сметище в с. Боровци, община Берковица, област Монтана“ в
съответствие с Техническите спецификации на Възложителя и офертата (Ценово и
Техническо предложение) на Изпълнителя, представляващи неразделна част от
настоящия договор.
(2) Услугата по ал. 1 за извършване инвеститорски контрол при изпълнението на
работни проекти за закриване и рекултивация на съществуващи сметища се изпълнява
при спазване изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния
пласт (обн. ДВ. бр. 89 от 22 Октомври 1996 г., изм. ДВ бр. 30 от 22 Март 2002 г.) и
Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (обн. ДВ. бр. 45/1988 г., доп.
ДВ бр.7/1993 г.).
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му.
(2) Срокът на договора е с продължителност не повече от 10 (десет) месеца
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считано от датата на издаване на известието за започване изпълнението на договора.
(3) Срокът по ал. 2 включва:
1. период за извършване на строителните и рекултивационни дейности (до
приемане на техническата рекултивация) съответстваш на периода в
договора за строителство, но неповече от 7 (седем) месеца и не по-малко от
5 (пет) месеца;
2. 2 (два) месеца за отстраняване на дефекти и извършване на частична
биологична рекултивация;
3. 1 (един) месец финализиране на документацията за приемане на
частичната биологична рекултивация на обекта от Комисия с Протокол за
приемане на обекта по чл. 20, ал. 3 от Наредба № 26 за рекултивация на
нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумусния пласт, и за приключване на договора
(Окончателен доклад).
(4) Изпълнението на договора започва, след като Изпълнителя получи от
Възложителя известие за започване на изпълнението по договора.
Чл. 3 Мястото на изпълнение на поръчката е с. Боровци, община Берковица,
област Монтана.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Възложителят дължи на Изпълнителя цена в размер на ……………
(словом: …………………………………..) лева без ДДС, съответно ………………
(словом: ………………………………..) лева с ДДС съгласно ценовото предложение на
Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.
(2) Заплащането на цена по ал. 1 се извършва по следната схема:
1. Първо междинно плащане в размер на 40% от предложената от Изпълнителя
цена – при изплатени суми на стойност най-малко 50% от договора на строителя;
2. Второ междинно плащане в размер на 40% от предложената от Изпълнителя
цена – при приета техническа рекултивация на обекта, съгласно чл. 20 от Наредба № 26
и одобрени доклади за съответния период до приемане на техническата рекултивация;
3. Окончателно плащане в размер на 20% от предложената от Изпълнителя
цена – след приемане на окончателния доклад от Възложителя по чл. 10, ал. 2, т. 3.
(3) Плащанията се извършват по банков път в срок от 30 (тридесет) дни при
условията на ал. 2 и след приемане от Комисията на съответните доклади по чл.10, ал.2,
т.2 и т.3 и представяне на Възложителя на оригинална фактура.
(4) Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при
възникнали обстоятелства съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.
(5) Дължимата от Възложителя сума/и се заплаща по банков път в български
левове по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: ……………………..
IBAN: ……………………...
BIC: ………………………..
(6) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени по ал. 4 в срок от 5 (пет) работни дни считано от момента на
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
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(7) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор.
(8) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 15 /тази разпоредба остава
в договора в случай, че избраният изпълнител е посочил, че ще използва
подизпълнител/
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Изпълнителят се задължава:
1 . Да изпълни задълженията точно и без отклонение, така както са предвидени
и подробно описани в Техническите спецификации на Възложителя, които са
неразделна част от настоящия договор.
2 . Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата
му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия
договор.
3 . Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
4 . Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. /тази разпоредба остава в
договора в случай, че избраният изпълнител е посочил, че ще използва
подизпълнител/и/
Чл. 6. (1) Изпълнителят има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени
в настоящия договор.
2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи
за изпълнението му.
(2) Изпълнителят трябва по своя инициатива да предложи смяна на експерт –
ключов или по съответните проектни части, в следните случаи:
1. при смърт на експерт;
2. при трайна фактическа невъзможност експертът да изпълнява задълженията си
във връзка с договора за повече от 1 (един) месец;
3. при поставяне на експерт под пълно или ограничено запрещение;
4. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание на експерт за
извършено от него престъпление.
(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителят дава на Възложителя писмено уведомление,
в което мотивира предложенията си за смяна на експерта и прилага доказателства за
наличието на някое от основанията по горната алинея.
(4) С уведомлението по ал. 3 Изпълнителят предлага експерт, който да замени
досегашния експерт, който притежава квалификацията и професионалният опит,
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изискуеми съгласно условията на документацията за възлагане на обществена поръчка
за съответния заменян експерт като приложи доказателства за това.
(5) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт са за
сметка на Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата
по смяна на експерта.
Чл. 7. Възложителят има правото:
1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи
на оперативната дейност на Изпълнителя;
3. Да определи свои упълномощени представители (комисия), които да
контролират във всеки един момент изпълнението на договора, като дават при
необходимост писмени указания и приемат изпълнението;
4. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера,
определен в чл. 13 от настоящия договор;
5. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. Да откаже да приеме работата и да заплати част или цялата цена в случай, че
Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;
7. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. /тази разпоредба остава
в договора в случай че избраният изпълнител е посочил, че ще използва
подизпълнител/
Чл. 8. Възложителят се задължава:
1. Да заплати на Изпълнителя цена в размер, при условия и в срокове съгласно
настоящия договор;
2. Да представи на Изпълнителя всички необходими документи за изпълнение на
възложената работа и да оказва необходимото съдействие;
3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
Изпълнителя като такава в представената от него оферта;
4. да представи на Изпълнителя известие за започване на изпълнението по
договора.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) При сключването на настоящия договор Изпълнителят представя на
Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% (три процента)
от цената по чл. 4, ал. 1 без ДДС.
(2) Гаранцията по ал. 1 се представя под формата на банкова гаранция или
паричен превод по следната банкова сметка на Възложителя:
БНБ-ЦУ пл. „Княз Батенберг”№1
IBAN: BG70 BNBG 9661 3300 1387 01
BIC: BNBGBGSD
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(3) В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в
несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се
отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три)дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да
предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната
заместваща гаранция от друга банкова институция.
(4) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет)
дни при условията от пълно и точно изпълнение на всички задължения на Изпълнителя,
уреждане на всички финансови взаимоотношения между страните и отправено искане
за това от Изпълнителя.
(5) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна
на дължима от Изпълнителя неустойка.
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съда.
(7) Възложителят не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на
договора.
VI. ДОКЛАДВАНЕ
Чл. 10. (1) Докладването относно изпълнението на настоящия договор се
извършва в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя (точка Е),
които са неразделна част от настоящия договор.
(2) За изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят
изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на
магнитен носител и предоставя на Възложителя:
1. Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;
2. Междинни доклади за текущото изпълнение на договора: 1 (един) брой
междинен четиримесечен доклад;
3. Окончателен доклад за изпълнението на договора.
(3) Структурата, съдържанието и сроковете за изготвяне, представяне на всеки
един от горепосочените доклади са посочени в Техническите спецификации на
Възложителя (точка Е), които са неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 11. (1) Приемането на извършената услуга по чл. 1 от договора се извършва в
съответствие с Техническите спецификации на Възложителя (точка Ж), които са
неразделна част от настоящия договор, от Комисията, назначена със Заповед на
Възложителя.
(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с приемане от
Комисията по ал. 1 на протокол, в който се описва извършената работа.
(3) Правата, задълженията и правомощията на Комисията са в съответствие с
Техническите спецификации на Възложителя (точка Ж), които са неразделна
част от настоящия договор.
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Чл. 12. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на
Изпълнителя и подизпълнителя. /тази разпоредба остава в договора в случай, че
избраният изпълнител е посочил, че ще използва подизпълнител/
VІІI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора
Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от
общата цена на договора.
(2) При пълно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, последният
дължи на Възложителя неустойка за причинените от неизпълнението вреди в размер на
25% (двадесет и пет процента) от общата цена на договора.
(3) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на
договора от страна на Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в
размер до 25% (двадесет и пет процента) от общата цена на договора.
(4) В случай че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие на страните,
неустойки не се дължат.
(5) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

IX. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 14. (1) Всички съобщения, предизвестия, уведомления, искания или
съгласия, както и цялата официална кореспонденция, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са
изпратени в писмен вид по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната
страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна, по електронна
поща или по факс.
(2) Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакт по този договор са:
За Възложителя:
Адрес: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
София 1000, ул. “Мария Луиза” № 22,
тел.: ….………………, факс: ………………………
За Изпълнителя:
Адрес: ………………………………………………...
тел.: …………………..., факс: ………………………
e-mail: …………………………………………………
(3) При промяна на данните по ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
(4) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при лично предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на получаването – при изпращане по електронна поща или по факс.
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Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 2 или с достигане на предвидената в чл. 4 стойност.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
– с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато
Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора;
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани
недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
5. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. /тази разпоредба
остава в договора в случай, че избраният изпълнител е посочил, че ще използва
подизпълнител/и/
(3) Възложителят може да прекрати договора едностранно с 15 (петнадесет)
дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения 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.
ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния
съд в Република България.
Чл. 17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл. 18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените от закона случаи.
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XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. По смисъла на този договор:
1. „пълно неизпълнение“ е налице когато Изпълнителят не осъществява абсолютно
нищо от дължимите услуги, включително и закъсняло изпълнение, когато
Изпълнителят е извършил дължимото, но с толкова голямо закъснение, че то е
безсмислено или безполезно за Изпълнителя, както и лошо изпълнение, когато
Изпълнителят е осъществил услугите, предмет на настоящия договор, но извършеното
е некачествено и не удовлетворява интереса на Възложителя.
2. „частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение“ е налице в
случаите, когато Изпълнителят не осъществи в пълен обем, качество и количество
услугите, включени в предмета на договора, а е изпълнил само част от дължимото.
Чл. 20. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – два за
Възложителя и един за Изпълнителя, като документите (приложения) цитирани по-долу
са неразделна част от него и са със следната приоритетна подредба:
1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
КРАСИМИРА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“,
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ“
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