Приложение № 5
ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р
№___________/ ___. ____.2020 г.
за изпълнение на обществена поръчка с предмет
“Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)"
Днес, …………………………, във военно формирование 26940 - Стара Загора,
между: Централен артилерийски технически изпитателен полигон /ЦАТИП/ в.ф.26940,
ЕИК BG129010984, представлявано от полковник Евгений Дечев Динев - началника на
ЦАТИП, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
..........................................., с адрес, седалище и адрес на управление .................., ул.
............................, ЕИК ............................., представлявано от ....................................... в
качеството си ………………………….. наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 112 ал. 1 от „Закона за обществените поръчки” и съгласно Решение рег. №
…………………….. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет “Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)" се
сключи настоящия Договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следната услуга: “Реконструкция на
покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)" в ЦАТИП, наричана за краткост „Услугата“.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни Услугата в съответствие с
изискванията на изготвения инвестиционен проект, количествено-стойностната сметка
(ценовото предложение) и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез лицата,
посочени в Списък на персонала, които ще изпълняват поръчката – Приложения № 1, 2, 3 и
4 , представляващи неразделна част към този Договор.
(2) При възникване нужда от изпълнение на допълнителни непредвидени
дейности, в следствие на скрити работи, да бъде съставен Протокол за установяване
необходимостта от извършване на допълнителни строително монтажни работи (СМР)
придружен от ценово предложение. Допълнително възникналите СМР се изпълняват след
утвърждаване на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Допълнително извършените СМР се доказват с Протокол за изпълнени
допълнителни СМР и фактури на разходите.
(4) Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3.(1) Срокът за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) по този
договор е ……. (…….) календарни дни от датата на подписване на Протокола за откриване
на строителната площадка и приключва със съставянето на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа, обр. 15 Наредба № 3.
(2) Срокът за откриване на строителната площадка е 20 (двадесет) дни след
датата указана в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
утвърждаване на списъка на служителите на Изпълнителя, които ще посещават в.ф. 26940
за изпълнение на СМР.
(3) Изпълнението на СМР може да се спира с Акт обр.10 от Наредба № 3 от 2003
г. на МРРБ при:
1.Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с
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протокол между участниците в строителството;
2.Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства (природни
бедствия, война, граждански размирици и др.);
3.Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до
строителната площадка за извършване на СМР, установена с протокол между участниците
в строителството.
(4) При спиране на СМР по реда и условията на ал. 3, крайният срок на
изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.
Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е района на Централен артилерийски
изпитателен полигон - военно формирование 26940 гр. Стара Загора.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) За предоставянето на услугата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена за изпълнение на строително - монтажни работи, съгласно
количествено-стойностната сметка в размер на ……………………. (словом) лева без
ДДС или ………………………… (…………………….) лева с ДДС.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на Услугата, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената не се променя при промени в цените на
труда, строителните продукти, оборудването и др.
(3) При възникване на необходимост от допълнителни непредвидени строителномонтажни работи (СМР) те могат да бъдат в размер до 10% от цената по ал.1 …………….
(………..) лева без ДДС или ………… (…………………….) лева с ДДС.
(4) Цената на допълнително възникнали непредвидени дейности по ал.3 се заплаща
на основание „Протокол за установяване необходимостта от извършване на допълнителни
СМР“, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен от ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и протокол за действително изпълнените допълнителни СМР, вписани в
заповедната книга на обекта, доказващи качеството на същите.
(5) Ремонтните строително-монтажни работи, изпълнявани в отклонение от
нормативно установените правила, не се изплащат от Възложителя.
Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер
на 30% от цената по договора …………………… (……………………………….. без ДДС
или ………………….. лв. (…………………………………..) с ДДС.
(2) Плащането на аванса ще се извърши до 60 дни след подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура
и документ, удостоверяващ внасянето на гаранция, която обезпечава на 100% авансово
предоставените средства, със срок на валидност датата на подписване на Приемопредавателен протокол за приемане на Услугата.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща останалите суми по договора в срок до 30 (тридесет)
дни след получаване на:

1. Оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Тристранно подписан протокол и опис/сметка 22 между представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, за действително извършените
СМР.
3. Съответните протоколи и актове съгласно Наредба № 3.
Чл.7. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Банка: ………………..
BIC: ………………….
IBAN: ………………..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни. считано от момента на промяната. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок счита се. че
плащанията са надлежно извършени.
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за авансовото плащане,
която може да бъде една от изброените:
1.Превод на парична сума по банков път по Набирателната сметка на ЦАТИП:
IBAN: ………………., BIC: ……………………..
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция.
3. Застраховка, която обезпечава авансово предоставените средства.
(2) Разходите по обслужването на гаранцията за авансово предоставените средства
се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 9. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5,00% (пет процента) от стойността
на договора по чл.5, ал. 1, а именно ………………(…………) лева без ДДС. Същата е
предназначена за обезпечаване на срочното и качествено изпълнение на услугата.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която
може да бъде една от изброените:
1. Парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при която
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на оригинален екземпляр на вносната бележка
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тя трябва да бъде
безусловна и неотменяема, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 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 за изпълнение по този
Договор и да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост. Срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от банковата гаранция.
3. Застраховка, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер) и която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор и да бъде със
срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр
на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(2)
Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за
изпълнение във всички форми, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за срочното и качествено
изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на изпълнените СМР на
обекта.
(2) Освобождаването на Гаранцията се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал
на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията 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 съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
Чл. 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 и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията, която
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията в пълен размер, в
следните случаи:
1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подпише Акт за начало на ремонта (Протокол за
откриване на строителната площадка) в срок до 20 дни от датата посочена в поканата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за
период по-дълъг от 10 (десет) дни от Датата на откриване на строителната площадка и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
3. 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;
4. При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му
в несъстоятелност.
Чл. 14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за срочното и качествено
изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и
неговото основание. Задържането на Гаранцията за срочното и качествено изпълнение на
договора изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
обезщетение в по-голям размер.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за срочното и качествено изпълнение на договора са престояли при него
законосъобразно.
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 16. (1) Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи по
договора са в размер на ………. (…………) години.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Приемо предавателния протокол за обекта.
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички проявени в
гаранционните срокове дефекти на изпълнените СМР, за поддържане на качеството и
непрекъснатата му експлоатация.
(2) Когато през време на гаранционните срокове се появят скрити дефекти на
строителния обект и не е постигнато съгласие по споровете, то същите се решават по
съдебен ред.
Чл. 18. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което
съответната част от строежа е имала проявен дефект, до неговото отстраняване.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5
– 8 от Договора;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи,
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни Услугата в съответствие с приложения Инвестиционен
проект, количествено-стойностна сметка (ценово предложение) и Техническото
предложение, които са неразделна част от договора.
2. Да влага строителни продукти и материали за изпълнение на СМР с
качество не по-ниско по БДС съгласно описаното в Инвестиционния проект и в
съответствие с европейските стандарти, да бъдат с маркировка за съответствие и да са
придружени със сертификат или декларация за съответствие, изготвени на български език;
3. Да отстранява от обекта всички дефектни материали, а дефектните
работи, изпълнени в отклонение от изискванията на Възложителя да се разрушават и
отстраняват за негова сметка.
4. Да изпълнява всички СМР в съответствие с технологичните изисквания
на използвания продукт и добрата практика в строителството.
5. Да изпълнява необходимите СМР при режим на ограничен достъп до
сградата и в условията на работещ личен състав от в.ф.26940, като не се възпрепятстват
нормалните условия за работа на служителите от военното формирование. С оглед на
нормалното функциониране на сградата, изпълнението на някои видове СМР могат да се
планират и извършват в почивни и празнични дни и в двусменен режим на работа, без това
да променя общата стойност и срок на поръчката и след предварително разрешение от
Възложителя.
6. Да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли
цялата налична механизация и невложените материали, да възстанови нарушените или
засегнати от процесите площадки (тротоари и/или асфалтови площадки и др.), и да остави
площадката чиста от отпадъци след приключване на СМР и преди организиране на
процедурата за установяване годността на строежа.
7. Да не допуска замърсяване със строителни отпадъци и земни маси и
нанасяне на щети на съществуващата инфраструктура, както и оборудването на сградите и
не се допуска по време на СМР блокиране входовете и изходите на сградите и обектите
подлежащи на ремонт.
8. Да изпълнява координатор по безопасност и здраве за времето на
изпълнение на договора, съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
9. Да осигурява контрола на качеството на СМР и влаганите материали
чрез назначен на трудов/граждански договор отговорник по качеството.
10. Да осигурява пожарната безопасност при провеждане на СМР по
настоящия договор въз основа на разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ План за осигуряване на
пожарна безопастност при извършване на текущи ремонти и СМР на обектите, за които
дейности не се изисква разрешение за строеж (съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), в
изпълнение на чл. 9, ал.1, т.3 от Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите на
пожарна безопастност при експлоатация на обектите.
11. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки,
възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им,
като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
12. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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13. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън
посоченият в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени
в ЗОП), и да контролира изпълнението на неговите задължения (когато е приложимо).
14. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този
Договор.
15. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението
на Услугата, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. Да поддържа валидна застраховка „Професионална отговорност“
съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.
17. Да поддържа валидна застраховка „Трудова злополука”, съгласно чл.52,
ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
18. Да поддържа валидна регистрация в Централния професионален
регистър на строителя.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква и да получи Услугата в уговорения срок, количество и
качество.
2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения,
в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора,
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но
без с това да пречи на изпълнението.
3. Да осъществява контрол за качеството на влаганите материали и
извършени СМР, за спазване на технологичната последователност и качеството на
изпълнените работи подлежащи на закриване.
4. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното
или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от
договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат
да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме изпълнението на Услугата по реда и при условията на този
Договор.
2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при
условията, предвидени в този Договор.
3. Да осигури достъп на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съгласно утвърден от началника на ЦАТИП списък във военно формирование 26940 за
изпълнение на дейностите по настоящия договор.
4. Да определи лицата, които ще осъществяват контрол на количеството и
цените на СМР, ще проверяват и подписват актове и количествено - стойностните сметки.
5. Да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки
СМР и други разходи.
6. Да изисква некачествено изпълнените СМР да бъдат отстранени или
поправени съгласно изискванията на нормативните документи, като всички разходи в тези
случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията,
необходима за извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.
8. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
9. Да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранции по договора в
указаните срокове.
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10. Да контролира дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в осигуряването на
пожарната безопасност на СМР, а при заявка, да оказва съдействие с пожарогасителни
средства и източници на вода.
11. Да извърши начален инструктаж контролира спазването на изискванията
за безопасност и здраве от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение дейностите
по този договор в района на СМР.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 23. Предаването на изпълнението на Услугата се документира с протокол за
приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 24. При неспазване срока за изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,2 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не
повече от 20 %.
Чл. 25. При забава в плащанията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на законната лихва.
Чл. 26 (1) При неточно изпълнение, пълно неизпълнение или прекратяване на
договора при виновно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на 20
% от общата цена на договора.
(2) В случай на прекратяване на договора по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане
на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване
ведно със законната лихва.
Чл. 27. Ако в процеса на изпълнение на договора, се констатира изоставане от
междинните срокове по графика за изпълнение, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя
сметка всички разходи във връзка с наваксване на изоставането и за ускоряване на СМР.
Чл. 28. Всяка страна има право да претендира заплащане на обезщетението за
нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено
изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката.
Чл. 29. (1) Страните не носят отговорност за пълно и/или частично неизпълнение на
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко
следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия,
блокади, ембарго, земетресения, и други обстоятелства с форсмажорен характер.
Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от
компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан
от упълномощени представители на страните по договора.
(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна в 3 (три) дневен срок
от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна.
Чл.30. При изпълнение на договора се спазва пропускателния режим на местата за
извършване на дейностите по същия.
Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод на изпълнението на
този договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 32. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
1.
по взаимно съгласие, изразено писмено;
2.
едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без предизвестие, когато се установи, че
изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим или е лице, което е контролирано дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, както и във всички останали случаи, предвидени в Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици;
3.
ако при извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката
или ако изпълнената работа има недостатъци, които са толкова съществени, че работата е
негодна за нейното договорно или обикновено предназначение;
4.
ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пресрочи срока по договора;
5.
едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно предизвестие без същият да
дължи лихви, неустойки и обезщетения, като се заплащат всички извършени и приети до
момента на прекратяването дейности.
(2) Прекратяването на договора, независимо от причините, не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 33. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи
по общия ред.
Чл. 34. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на
този договор се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
Чл. 35. Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.
Приложения:
1.
Инвестиционен проект;
2.
Копие на ценово предложение (Количествено-стойностна сметка);
3.
Копие на техническото предложение;
4.
Списък на персонала, които ще изпълняват поръчката;
5.
Документ удостоверяващ внесена Гаранция за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(име, подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(име, подпис и печат)
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