Проект

ДОГОВОР
№ BG16RFOP001-5.001-0032-С01-U-.......
Днес, ………………2018 г. в гр. Мездра, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Протокол от
дейността на комисия, назначена със Заповед № .................................... 2018 г., утвърден
на ..........................2018 год. от Кмета на Община Мездра, между:
Община Мездра, Булстат: 000193371, с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” 27,
представлявана от инж. Генади Събков Събков – Кмет на Община Мездра и Вилма
Иванова Йорданова – Директор на Дирекция „Административно обслужване” и Главен
счетоводител на общината, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
............................................,

ЕИК................................,

управление..........................................,

със

представлявано

седалище

и

адрес

на

от........................................,

управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия
договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение дейности по провеждане на мерки по публичност и информираност за
проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните
семейства“, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна
част към договора.
Чл.2. Изпълнителят следва да извърши следните основни дейности по информация и
публичност на горецитирания проект в съответствие с техническата спецификация,
както следва:
1. Провеждане на 2 (две) пресконференции: начална
пресконференция и финална (заключителна) пресконференция;

(встъпителна)

2. Публикация в местно издание - 1 бр.;
3. Изработване на 1 (една) постоянна информационна (обяснителна) табела;
4. Подготовка и отпечатване на информационни брошури за проекта – 50 бр.;
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5. Съобщение за уеб-сайта на общината.

II.

СРОКОВЕ

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни и е със срока на действие на договора за БФП № от ИСУН BG16RFOP001-5.0010032-C01 (№ РД-02-37-160/13.12.2017 г.) - Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови
услуги за децата на Мездра и техните семейства“, или до датата на приключване на
проекта.
(2) Възлагането на отделните поддейности ще се извършва писмено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на всяка конкретна поддейност от предмета на
договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и не може
да бъде по-кратък от пет дни от получаване на възлагателното писмо. В рамките на до 2
работни дни от получаването на възлагането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне
изпълнение на съответната поръчка.
(3) Място на изпълнение – гр. Мездра, Република България.
III.

ФИНАНСИРАНЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.4. Договорът се финансира по Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за
децата на Мездра и техните семейства“, административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-C01 и № РД02-37-160/13.12.2017 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” по процедура
на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация
на грижите за деца” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие,
Чл.5. (1) За изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до ………….. (…………….) лева
без ДДС, ………….. (…………….) с ДДС, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. Цената по
договора е крайна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
предмета на договора.
(2) В случай, че някоя от поддейностите по чл. 2 не бъде изпълнена не по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или бъде извършена в по-малък обем, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение за нея, респ. не дължи цялото
възнаграждение, нито каквито и да било други обезщетения.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното по този договор
възнаграждение на етапи по дейности единствено при реално и конкретно извършена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга и след нейното приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл.6. (1).Изплащането на възнаграждението ще се извършва въз основа на извършена и
приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, констатирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на

чл.5(3), по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни
след представяне на оригинална фактура, при условията на чл.9.
(2) Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в тях задължително следва да е указано, че „Разходът е по договор
за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0032-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”
Чл.7. Плащането се извършва с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както следва:
Банка: ………………….
IBAN: .............................
BIC: ...............................
Чл.8. За превеждане на дължими лихви, глоби и неустойки, както и за възстановяване
на неправомерно получени суми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва следната банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ………………….
IBAN: .............................
BIC: ...............................
Чл.9. Плащането се извършва на етапи след цялостното приключване на съответната
поддейност по техническото задание съгласно ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано с двустранно подписан приемо – предавателен
протокол и представени доказателства за изпълнението на съответната дейност, от
които да става ясно, че съответната дейност е изпълнена в пълен обем и качествено.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия
договор;
2. да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на работата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да получи договореното в сроковете и качеството, съгласно договора и
техническите спецификации.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни за изпълнение на поетите с
настоящия договор задължения;
2. да съдейства за изпълнението на договорената задача, като своевременно
решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
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3. да определи отговорни лица от екипа си за одобряване на разработките,
предмет на настоящия договор.

4. незабавно да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички новооткрити и/или
новосъздадени документи, имащи значение за изпълнението и необходими
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено, пълно и точно изпълнение на
задълженията по настоящия договор.
5. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите
суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходната информация, необходима му за
изпълнение на поставените задачи, съгласно уговорените срокове;
2. да получава своевременно одобрение или корекции по предложените
проекти на документи (покани, брошури, табели и т.н.)
3. да получи уговореното възнаграждение по реда и при условията на
настоящия договор.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни качествено възложената работа в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да представи в договорения срок резултатите от своята дейност;
3. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и
публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;
4. да направи всичко необходимо за оповестяване на факта, че договорът се
изпълнява по проект, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР, като
предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с правилата за
информация и комуникация, предвидени в документите на ОПРР 2014-2020.
5. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
6. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от
проверки на място;
7. да докладва за възникнали нередности;
8. да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
9. да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта,
определени в договора за безвъзмездна помощ.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
неправомерно получени финансови средства.
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(2) При констатиране на недължимо платени суми и/или надплатени суми, както и на
всякакви неправомерно получени средства по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в

седемдневен срок от получаване на поканата. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
възстанови дължимите суми в срока за доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява компетентните органи за необходимостта от предприемане на действия по
принудителното им събиране съгласно реда, предвиден в българското законодателство.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите
срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на
законната лихва за периода на просрочието.
(4) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат
прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши договорената задача в съответствие с
обема и изискванията, определени в настоящия договор, Техническата спецификация –
Приложение № 1, неразделна част от договора, както и в съответствие с изискванията
на договора за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0032-C01 по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., както и правилата за информация и
комуникация, предвидени в официалните документи на Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г. Неспазването на тези задължения се счита за неизпълнение на
договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя своевременно, но не по-късно от три календарни
дни от изпълнение на съответната поддейност, доказателства за изпълнение на
дейността, като например снимки, копия на статии, линкове към интернет сайтове,
екземпляри от публикувани и разпространени информационни материали, списък на
участниците с техните подписи, съдържащи трите имена, адрес, телефон и
организацията, която представляват и т.н.
(3) Преди официалното изпълнение на поддейностите по изработване на
информационна табела, покани, брошури, както и по отношение на текстовете в тях,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя съответните проекто-предложения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или упълномощено от него лице за одобрение.
(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира недостатъци и/или неточности по
предоставените проекто-предложения, той уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като му дава подходящ срок, за да ги отстрани. Разходите по привеждане в
съответствие с изискванията на договора и техническото задание са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пристъпва към изработване на материалите след окончателното
одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.
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Чл.16. (1) Приемането на дейностите се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
упълномощен от него представител не по-късно от 5 (пет) работни дни след
представянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изпълненото или част от него, в случай
че не съответства на заложените изисквания и по своя преценка да изиска повторно
изпълнение или корекции. Разходите по привеждане в съответствие с изискванията на
договора и техническото задание са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи по съответния ред предвидените в договора
неустойки
(3) Приемането на дейностите, предмет на настоящия договор, се извършва с
двустранно подписан протокол без забележки, включващ подробно изброяване на
изпълнените задачи, количества и цени.
(4) За проведена пресконференция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и доклад, включващ
дата и място на провеждането, медии и др. официални лица, които са били поканени,
помощните материали, които са изготвени във връзка с организацията и др.
Изброяването е неизчерпателно.
(5) Отговорността при публикуваните статии и др. за неточна, невярна или некоректна
информация се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.17. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за
причинени вреди при условията на гражданското законодателство.
Чл.18. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина забави изпълнението на възложеното,
без основателна причина и без да е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забавата,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право без официално уведомяване и без да се засягат другите
му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден,
но не повече от 10 % от общата стойност на договора.
(2) Дължимата неустойка, може да се удържа от всяко дължимо плащане към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако няма такова, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да възстанови
дължимата сума.
(3) Всички дължими за възстановяване суми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се превеждат по
посочената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.19. При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.20. При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и не разплатена услуга при условията на
този договор.
Чл.21. При прекратяване на договора по чл. 26, ал. 3 не се дължат неустойки.
IX.

УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и
техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПР 2014-2020 г.
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Чл.22. Всички уведомления, направени между страните по договора следва да са в
писмена форма на български език.

Чл.22.Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за
влизане в сила, в зависимост от това, коя от двете дати е по-късна.
X.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставят на трети лица, освен с изричното му писмено съгласие.
XI.

СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ.

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация,
отразяващи изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на Управляващия орган,
националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на
Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, на Българският съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности (AEFCOS), на Европейската
комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни
одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от
общностното и българското законодателство за извършване на проверки, инспекции,
одит и др.
XII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. Настоящият договор се прекратява:
(1) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
двудневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
(3) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има
незабавно действие.
(4) С окончателното му изпълнение.
(5) 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 и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и
техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОПР 2014-2020 г.
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Чл.27. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на
този договор.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл.29. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му,
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското
гражданско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При
непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл.30. (1) Адресите на страните по договора са посочени по-горе.
(2) Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна,
последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.
Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия
договор: …………………………………………. – длъжност: …………………..., тел:
………., ел. поща: ………………..@.........
Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия
договор: ……………………………………. – длъжност: …………………..., тел:
…………….., ел. поща: ………………..@........., адрес за кореспонденция гр.
…………….., бул./ул. „…………………………..” № ……, вх. ….., ет. ….
Чл.33. ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:
1. Техническа спецификация (от документацията за участие);
2. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра
– три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ
Кмет на Община Мездра

..................................................
.................................
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