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ПОКАНА
За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл .90, ал.1, т .3 от ЗОП с
предмет : „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна
пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване —
с . Стоб, Община Кочериново "

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕШМЕДЖИЕВ ,
На основание чл .92 от Закона за обществените поръчки , Решение Ns 26/30.10.2014 г. на
Кмета на Община Кочериново за откриване на процедура за договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Упражняване на авторски надзор при
изпълнение на СМР на обект : „ Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с
довеждаща инфраструктура и заустване — с . Стоб , Община Кочериново " Ви отправям покана
за участие в договарянето при следните условия :
I. Предмет и описание на поръчката :

Обекrьт на настоящата процедура без договоряне е услуга — упражняване на авторски
надзор . Предмет на поръчката е „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР
на обект : „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща
инфраструктура и заустване — с . Стоб, Община Кочериново "
IL Правно основание :
Чл .90, ал .1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.162, ал .2 от ЗУТ
III. Мотиви за избора на процедура
Съгласно сключен дотвор Ns ОП-05-2/26.06.2013 г между Община Кочериново и «Енпрокон»
ЕООД последният е изготвил работни проекти за за обект: «Модулиа пречистватетп3а стаFпц3я за
отвеждане на води с довеждаща инфрасгрукlура и заусгване — с.Стоб, Община Кочериново». Съгласно
чл.162, ап.2 от ЗУТ условията и редът за осьщесгвяване на авторски надзор се определят чрез доroвор
между Възложитесля и проектанта. Същесгвуващи•re работни проекти са изготвени от «Енпрокон»
ЕООД. Възлагането на обществената поръчка на друго , от посоченото по -горе лице , без
неговото съгласие или отказ от правата му, би довело до нарушаване на авторски или други
права на интелектуалната собственост, unu ua изключителни права, придобити по силата на
закон или на административен акт - чл .90, ал .1, т.3 от ЗОП . По смисъла на цитираната
разпоредба, авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение
и да разрешава използването му от други лица. За използване по смисъла на ал.1 се смятат
В изпълнение на проекr: N410/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Програма за развитие на селските райони эа периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие ма селските райони .
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действия като реализирането на инвестиционен проект чрез построяване или изработване на
обекта, за който той е предназначен - чл.18, ал.1 и ал .2 от Закона за авторското право и
сродните му права
IV. Финансова рамка на предложението

Разполгаемият финансов ресурс на Възложителя за изпълнението на поръчката е в
размер до 2500 /две хиляди и петстотин/ лева без ДДС или 3000 лв . /три хиляди/ лева с
включено ДДС съгласно одобрените разходи по проект Ns10/321/01678 и сключения договор
за безвъзмездна финансова помощ между Община Кочериново и Държавен Фонд Земеделие .
V. Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката е на обекта — територията на село Стоб, Община
Кочериново , като координационните срещи , доколкото са небоходими за изпълиението, ще
се състоят в административната сграда на Община Кочериново , находяща се на адрес : гр.
Кочериново , пл. „Трети март" Ns 1.

Срокът за изпълнението започва от датата на подписване на договора и приключва с
издаването на разрешение за ползване на обекта или въвеждането му в експлоатация .
VI. Изискуеми документи
1. Декларация за регистрация по Закона за rьрговския регисrьр;
2. Оферта за участие в процедурата;
3. Ценова оферта;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал .9 от ЗОП ;
5. Техническа оферта;
6. Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството ;
7. Подписан и подпечатан проект на договор ;
8. Списък на документите , съдържащи се в офертата.
VII. Срок на валидност на офертата
Офертата трябва да е валидна минимум 60 календарни дни от крайния срок за получаване
на оферти .

VIII. Представяне на офертата
Офертата се представя до 13:00 часа на 06.11.2014 г. в сградата на Община Кочериново .
Офертата се представя в запечатан , непрозрачен плик, като върку плика се изписва :
наименование на процедурата, наименование на участника, адрес за кореспондеция, телефон
и по възможност факс и електронен адрес .
IX. Провеждане на договарянето
Договарянето ще се проведе на 06.11.2014 г. от 14.30 часа в сградата на Община
Кочериново, Заседателна зала.

Х. Приложения :
1. Решение за откриване на процедурата ;
2. Техническа спецификация ;
В изпълнение на проекr: N°10/321/01678, финансиран по мярка 321 „Основни услуги эа населението
и икономиката в селските райни " от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
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3. Образец на оферта за участие в процедурата ;
4. Образец на декларация за регистрация по ЗТР ;
5. Образец на декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП ;
б. Образец на техническо предложение ;
7. Образец на ценово предложение ;
8. Проект на договор

КМЕТ НА ОБЩИНА
ИВАН МИНКОВ

В изпълнение на проект : N°10/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна
пречиствателна станqия за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и
заустване - с.Стоб , Община Кочериново "

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнителят е длъжен да изпълнява следните дейности
1. Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на обекта
след уведомяване от страна на Възложителя , както и винаги при необходимост.
2. Спазва действащата приложима нормативна уредба при изпълнението на
задълженията си ;

3. Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка. Консултира
Възложителя професионално за необкодимостта и целесъобразността от исканите или
налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тяк .
4. При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му и дава решения
на възникналите проблеми . В случай , че даден проблем не може да бъде решен
веднага на място, поема задължението в петдневен срок да направи необкодимите

проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се
записват в заповедната книга на обекта.
5. Да изготвя и представя при необходимост в срок от пет календарни от поискването им
допълнителни чертежи , детайли и количествени сметки ;
б . Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати по негова
вина пропуски , грешки , недостатъци и др., констатирани при изпълнение на СМР в
срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ;
7. Да информира ВЪЗЛОЖТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението,
като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания по отстраняването им ;
8. Да посеща обекта по време на упражняване на авторския надзор ;
9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тримесечен отчет и окончателен отчет за
извършен авторски надзор по време на строителството , съдържащ информация за

основните дейности , за които е изпълнен авторски надзор, съставените документи,
както и за възникнали проблеми и съответно необкодимите мерки за решаването им ;

10.Прави предписания и дава технически решения за точиото спазване на проекта и
необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на
строежа и са задължителни за останалите участници в строителството ;
11. Участва при съставянето и подписването на всички изискващи се актове и протоколи
по време на строителството , както и в приемателни комисии на обектите ;
12. Заверява екзекутивната документация съгласно чл.175, ал .2 от ЗУТ, при
необходимост ;

13.Отстранява

своевременно

констатираните

в

процеса

на

строителството

несъответствия и непълноти в проектите ;
8 изпълнение на проект: N910/321/01678, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението
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14. След уведомяване от страна на Възложителя да се яви своевременно на обекта и/или
да подготви искани материали и становища и да ги предостави в подходящ срок на

всичкизаинтересовани страни ;

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение ще бъде съобразен със срока на действие на договора на
изпълнителя на строително -монтажните работи , определен чрез Открита процедура по реда
на Закона за обществените поръчки .
Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от подписването на
Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

(акт обр.2) до издаване на удостоверение въвеждането в експлоатация на обекта или за
разрешението за ползване .

В изпълнение на проекг : N910/321/01678, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Прnграма за развитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
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Приложение
ОФЕРТА
за участие в процедурата на договаряне без обявление с предмет : „Упражняване на авторски
надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на
води с довеждаща инфраструктура и заустване - с.Стоб, Община Кочериново "
ОТ :

(наименование на участника)
ЕИК /Булстат :
от

, представлявано
, в качеството му на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура на
договаряне без обявление с предмет : „Упражняване на авторски надзор при изпълнение
на
СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с
довеждаща
инфраструктура
Кочериново "
и
заустване с. Стоб,
Община
Декларираме , че сме получили поканата за участие и приложенията към нея,

запознати сме с указанията и условията за участие в процедурата. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения .
1. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го/ не го приемаме (ненужното се
зачертава / изтрива) и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в
законоустановения срок . Предлагаме следните промени в проекта на договор :
Нов текст

Съществуващ текст

2. Срокът на валидност на офертата ни е ...(словом) цни от датата, на която изтича срокът
за получаване на тази оферта, посочен в поканата за участие, през който период ние ще сме
обвързани от нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок .
З . Приемаме , в случай , че нашето предложение бъде прието и след проведеното
договаряне бъдем определени за изпълнител , при сключването на договор да представим всички

необходими документи .
Дата :
Гр.

г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ :
(име и фамилия)

В изпълнение на проект t N910/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Проrрама за развитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земедеnски фонд за развитие на селските райони .
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Долуподписаният /-натаi
издадена на
качеството ми на
~

, с лична карта Ns
• от

, с ЕГН

,

в

_

(nосочете длъжността) на
(посочете наименозанието на участника) участник в процедура на договаряне без обявление с предмет : „Упражняване на автореки
надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция за
отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване — с.Стоб, Обпдина

Кочериново "

ДЕКЛАРИРАМ :
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регисrьр и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е :............:......................:..

Даrа: ..........................
Гр. ................

ДЕКЛАРАТОР :
........................................................
(подпис, печат)

В изпълнение на проект: N°10/321/01678, финаисиран по мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райню '" от Програма за раз s итие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .

IIРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ нА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ нА СЕЛСКИТЕ
РАЙОИИ :
„ ЕВРОЛА ИИВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

~
® 2 ~ 7_ аоi з

Приложение

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл . 47, ал.9 от Закона за обществените поръчки
с лична карта Ns
в
,
с ЕГН
(посочете длъжността) на
(посочете наименованието на участника) участник в процедура на договаряне без обявление с предмет : „Упражняване на авторски
надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция за
отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване — с.Стоб, Община

Долуподписаният /-ната/
издадена на
качеството ми на
~

,

,.

Qт

-

,

Кочериново "
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Участникът
(посочете наименованието на участника), който представлявам :
- не е обявен в несъстоятелност ;

- не е в производство по ликвидация или в подобна на горепосочените процедури
съгласно националните му закони и подзаконови актове ;
- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.
2, т.1 от ДОПК, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е
допуснато раsсрочване или отсрочване на задълженията* или парични задължения , свързани
с плащането на вноски за социапното осигуряване или данъци съгласно законодателството , в

което участникът е установен .
2. Участникът
(посочете наименованието на участника), който представлявам :
- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

Търговскиязакон ;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови
актове ;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си ;
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за (ненужното се
зачертава):

•

пресrьпление против финансовата, данъчната или осигурителната

система,

включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК ;
•

подкуп по чл . 301 — 307 от НК ;

•

участие в организирана пресrьпна группа по чл. 321-321 а от НК;

В изпълнение на проект: N°10/321/01678, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райнн " от Програма за раэвитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ :
„ ЕВРОПА ИИВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

•

пресrьпление против собственосrга по чл. 194 — 217 от НК;

•

пресrьпление против стопанството по чл. 219 — 252 от НК

~ 2оо7 2Qis

4. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за (ненужното се
зачертава) пресrьпление по чл . 136 от Наказателния кодекс , свързано със здравословните и
безопасни условия на труд или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на

работниците ;
5. Не еъм осъждан .._ с влязла в сила присъда за пресrьпление по чл. 313 от

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.
6. В качеството си на лице по чл.47, ал .4 от ЗОП при
(посочете фирмата на участника) не съм снързано лице по смисъла на § 1, т. 23 а от
допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с
(посочете
името на възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на
Възложителя ;
7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл . 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси .

в

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

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

......

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

(информация относно публичхите регистри, в които се съдържат посочените
обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно закоходателството на
дър.жавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на вьзложителя .)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни .

Задължавам

се да уведомява

възложителя за всички насrьпили промени в

горепосочените обстоятелствата в 7-дневен срок от насrьпването им .
* При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие
на съответния доку.мент към настоящата декларация.
** Обстоятелствата no m. 3-6, вкл . се декларират за всяко от лицата по чл. 47, ал.4 от 3ОП
в настоящата декларация и последната се подписва от всички лица no чл. 47, ал. 4 от 3ОП.
Дата :
Гр .

г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ :
(име и фамилия)

В изпълнение на проект: N910/321/01678, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 —
2013, подкрепена от Европейсьсия земеделски фонд за развитие на селските райони .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ :
„ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА B CFJ7CKИTE РАЙОНИ”
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17риложекие
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедурата на договаряне без обявление

с предмет: „Упражняване на

авторски надзор при изпълнение на СМР на обект : „ Модулна пречиствателна станqия

за отвеждане на води с довеждаща инфраструа°гура и заустване - с.Стоб, Община

Кочериново"
1 1А
С1~
(наименование на участника)

представлявано

ЕИК /Булстат :
, в качеството му на

от

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата, удостоверявам , че отговарям на изискванията и условията определени от
Възложителя .
1.Настоящата оферта е валидна за период от ....................... календарни дни и ще съм
обвързан с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
2. Срокът за изп•ьлнение на обществената поръчка за упражняване на авторски
надзор в строителството е до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
или пазрешение за ползване на обекта.

Дата:
Гр .

г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
(име и фамилия)

В изпълнение на проект : N°10/321/01678, финансираи по мярка 321 „ Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " от Проrрама за развитие ма селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския sемеделски фонд sa развитие на селските райони .

ПРОГРАМА зА РАЗвИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОИИ 2007-2013
ЕВРОИЕЙСКИ зЕМЕДЕЛСКИ ФОИД зА РАЗвИТИЕ нА СЕЛСКИТЕ
РАЙбнИ :

„ЕвРопл ннвЕстнрл в сЕrтскитЕ рАйонн'°

~

~

2013

Приложение
ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в процедурата а договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на
авторски надзор при изпълнение на СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция
за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с.Стоб, Община

Кочериново "
С1~
(наименование на участника)
, прецставлявано

ЕИК /Булстат :
от

, в качеството му на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ,
Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура на
договаряне без обявление с предмет : „Упражняване на авторски надзор при изпълнение
на
СМР на обект : „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с
довеждаща иифраструктура и заустване - с.Стоб , Община Кочериново "

Обща цена за Упражняване
.......................... лв. с ДДС ,

на

авторски

надзор

е ............... лв .

без

ДДС

или

Декларираме , че в посочената цена са включени всички разкоди по изпълнение на
задълженията ни по договора за възлагане на поръчката .
При несъответствие на предложените стойности с цифри и думи , за вярно ще се счита
записаното с думи .

Дата:
Гр.

Г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ :
(име и фамилия)

В изпълнение на проект : N°10/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за населението
и икономиката в селските райни " ат Програма за развитие на селските райони за периода 2007 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНЙ 2007-2013
ЕВРОЙЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ :
„ ЕВРОИА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОИИ "

»:.•.

~~
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес , .. .....................2014 г ., в гр . Кочериново , между :
1. ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО , с адрес : гр . Кочериново , пл . „3- ти март " N41,
Булстат / ЕИК/ - 000261491, представлявано от И s ан Минков - Кмет на общината и

Даниела

Кирова - rлавен

счетовадител ,

наричан

в

договора

за

краткост

ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна
И

..........................................,
със седалище и адрес на управление :
от
..........................,
представлявано
................................
ЕИК :
..................., в качест s ото си на ..........................., наричано по нататьк в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна
2.

на основание чл .92 а , ал .7, изречение 1- во от 3 акона за обществените поръчки и
във връзка с Решение N° ...../ ..............2014 г . на кмета на община Кочериново за
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски
надзор при изпълнение на
СМР на обект : „ Модулна пречиствателна станция за
отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с . Стоб , Община
Кочериново ", се сключи настоящия договор за следното :
I. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ДОГОВОРА
Чл .1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при
по време на
условията на настоящия договор , услуги по авторски надзор
строителството на обект „ Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с
довеждаща инфраструктура и заустване - с . Стоб , Община Кочериново ", в рамките на
изпълнението на проект N910/321/01578, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за

населението и икономиката в селските райни " от Гl рограма за развитие на селските
райони за периода 2007 - 2013, подкрепена от Евро n ейския земеделски фонд за
развитие на селските райони .
(2). Авторският надзор по този договор ще бъде упражняван в следните случаи :
а / Когато Възложителят поиска това or Изпълнителя ;
б/ Когато Изпълнителят прецени , че е необходимо във връзка с изпълнение на
дейностите по проекта и съгласува това с Възложителя .

в/

Във

всички

случаи ,

когато

присъствието

на

проектант

на

обекта

е

наложитеri но съ rласно ЗУТ и разпоредбите на Наредба N93 от 31.07.2003 г . за
съставянето на актове и протоколи по време на строителството .
(3) И 3 ПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява авторски надзор по всички части от проекта по
време на строителството .

i%. CPOK ЗА ИЗдПЪЛНЕНИС H А 1Л. ОГОВОРА .
Чл . 2. (1) Срокът не договора започва ца тече от датата на неговото подписване
и е до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за

ползване на обекта .
В изпълнение на n роект : И °10/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услу r и за
населението и иьсономиката в еелските ра w ни " от Програма за развитие на селските райони за
периода 2007 -. 2013, подкре n ена от Европейсиия звмеделски Qэонд за развитие на селските
оайони .

1

ПРогр_Ами зл rлзвитиЕ Иn сЕлскитЕ еnйони 2007-2013
ЕВРОПЕ {1 СКИ 3ЕЛ4ЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ :
„ ЕВРОИА ИНВF.СТИРА В СЕЛСКИТЕ Р.qЙОНИ"

#
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~
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Чл . 3 Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван , освен в
случаите на непреодолима сила , по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона
за обществените поръчки .

III. L1EF;A И НАЧИН F1A ПЛАШАНЕ
на
която ВЪ 3ЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати
Чл . 4.
Цената
на този Договор ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените услугата по този договор е на стойност , както следва :
- Сбща цена за Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР
до ............... лв . без ДДС , .......................... лв . с ДДС . За вложените часове се води
дневник , заверяван от строителния надзор . В цената са включени есички възможни
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейността .
Чл . S. ВЪЗЛОЖИТЕ II ЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл . 4. цена ,
чрез банков превод по сметката на И 3 ПЪЛНИТЕЛЯ , както следва :
1. Авансово плащане - в размер на 30% от стойността по чл . 4, т . 1 или
лв . ( словом ) с ДДГ., се заплаща в срок до 30 дни след подписване на
договора и след представяне на фактура от И :, пъгнителя
2. Междинни плащания - в размер дс 60% от догn ворената сума по чл . 4, т . 1,

пропорционално на изпълнРното и актувано строителство . Гlлащането се извършва на
период от три месеца , считано от датата г-i а за s еряване на заповедната книга на
обекта . П .пащанията се извършват в срок от 20 _ календарни дни след представяне на
обобщен протокол - справка за вложените часове , подписан от строителния надзор и
фактура - оригинал ..
3. Окончателно плащане - оста rька от стойностга по чл . 4, т . 1. Плащането се
извършва в срок до 30 дни след въвеждане в експлоатация на обекта подписване на
приемо - предавателен протокол за извършёната работа и представяне на фактура от

Изпълнителя .
Чл . 6 Всички фактури , издадени във връзка с изпъ .пнение на настоящия договор ,

следва

да

съдържат

в

о n исатглната

си

част текста „ Разходът е

по

проект за

безвъзмездна помощ N910/321/01678, финансиран по мярка 321 „ Основни услуги за
населението и икоонмиката в селските райлни за периода 2007 - 2013 г ., подкрепена
от Европейския земеделски фонд за разылтие на селските райени ".
Чл . 7 ВЪ3 ЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащане rі o банков път , чрез банков превод , по
банкова сметка в лева на Изпълнителя :
Банка :

BIC:
IBAN:
Чл . 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дъn жи на 8ЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата ,
плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя .

която

не е призната

за

IV. П PABA И ЗАДЪЛ :iКЕ Fi ИЯ Н A ВЪ? ЛОЖИТЕЛЯ
Чл . 9. (1). ВЪЗЛ ® ЖИТЕЛЯТ има право :
1. Да изисква от ИЗПЪЛ Fi ИТЕЛЯ на s ременен и ефективен авторски надзор .
2. във всяка фаза на изпълнението на този договор да получава информация и
да контролира качеството и сроковете на изпълнение на предмета на настоящия
2
В изп t,лнение на проект : N`?10/321/Oi57&, финансиран rvo мярка 321 „ Основни услуги за
населението и икономиката в с ~ лск w те райни " от Гдрпграма за развитие на селскмте райони за
периода 2007 - 2013, падкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските

р7 йони .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ :
„ ЕВРОЛА ИИВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ "

% 200? - 203

договор чрез упълномощен представител , без с -гова да пречи на о n еративната дейност
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
З . да изисква и получава разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно процеса на
строителството , от компетентност на авторския надзор , и съвместно със същия да
решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като
решенията се оформят в писмен вид .
4. да изиска от И 3 ПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и тьрсене на отговорност ,
включително и отстраняване на всяко лице причини fіо неизпълнение или некачествено
изпълнение на услугите по авторски надзор .
5. При установяване на отклонения от качеството на извършените услуги по
договора , както и в случай , че изпълнените услуги не са придружени от необходимите
документи , ВЪЗЛО ?1( ИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛ FЕИТЕЛЯ и има n раво да откаже да
приеме извършените услуги .

б . Да получи услугата , уговорена в този договор в срока и при условията на
СЪЩИЯ ;

7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване и доработване на на елементи от
изпълнението по този договор , в случаите кага -го Същото е непълно или не съответства

като съдържание и качество на изискванията му или на законови разпоредби ;
8. Да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
действия , които са необходими за качественото и правилното изпълнение на договора .
Те са зацължителни за И 3 ПЪЛНИТЕЛЯ освен ако не противоречат на императивни
правни норми или са техничёски неосъЩествими .
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения :
1. осигурява свободен дость n на упражняващия авторски надзор / АН / до обекта
/ строежа / и възможност да записва в заповедн :ата му книга констатациите и
нарежданията си ;
2. запознава упражняващия АН предварително с необходимостта от извършване
промени в проектната разработка и ги съг-ласува с него ;

З.

г_ъдейства за изпълнението на договорените работи , като своевременно

решава всички технически проблеми , възникнали в процеса на работа ;
4. да заплаща в договорените срокове и при условията на договора дължимите
суми на ИЗПЪЛ Fi ИТЕЛЯ .
5. предоставя на АН всички налични документи , необходими за изпълнението на

до rовора ;
V. flPABA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл . 10 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :
1. Да изисква спазване и точно изпълнение на проектната разработка ;
2. Да изразява несъгласие в случай на неправилно професионално или в разрез
с действащите нормативни актове вземане на решения за промени . Своето становище

той записва в заповедната книга на обекта ил w дава аргументирано писмено становище
на Възn ожителя ;

3
В изпълнение на проект : N ~ fO/32f/0].Ei78, финансиран no мярка 321 >, Основни услуги за
насрлението и икономиката в селските райни " or Гl ро r рама .за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските

райони .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВЙТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ЕВРОПЕЙСК N ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕ.,II СКИТЕ
РА NОНИ :
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3. Да изисква от ВЪЗЛ U ЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация във
връзка с изпълнението на договора ;
4. Да получи заплащане в договорените срокове и при уг_ловията на договора
дължимите суми .
5. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и
сроковете на този договор .
(2).

ИЗПЪЛНИТЕЛ Si Т се задължава да :
1. Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно , като се отзовава на
обе rста след уведомяване от страна ь-ьа Възложителя , както и винаги при
необходимост .
2. Спазва действащата приложима нормативна уредба при изпълнението на
задълженията си ;
3. Следи за точното и прааилно изпълна_ ние на проектната разработка . Консултира
Възложителя професионално за необхо,димогтта и целесъобразността от
исканите или налагащи се прамени , като участва в обсъждането и вземането на
решения за тях .
4. При всяко посещение на обекта оглеж,да й установява състоянието му и дава
решения на възникналите проблеми . В с n учай , че даден проблем не може да
бъде решен ведмага на място , поема задължението в петдневен срок ца направи
Всички
необходимите проучвания
награви съответното решение .
и да
констатации и решения се записват в заповгдма rа книга на обекта .

5. Да

изготвя

и

представя

при

необходимост

в

срок от

пет календарни

от

поискването им допълнителни чертежи , детайли и количествени сметки ;
б . Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати по
негова вина пропуски , грешки , недоста iъци и др ., констатирани при изпълнение
на СМР в срокове , съгласувани с ВЪ 3Л U Жи " ГЕЛЯ ;
7. Да информира ВЪ3 ЛОЖТЕЛЯ за всички пречки , възникващи в хода на
изпълнението , като може да иска от ВЪ:3ЛСЖИТЕЛЯ указания по отстраняването
иМ ;

8. Да посеща обекта по време на упражняване на авторския надзор ;
9. Да n редоставя на ВЪ 3ЛОЖИ l- ЕЛЯ трлмесечен отчет и окончателен отчет за
извършен авторски надзор по време ь-га строителството , съдържащ информация

за основните дейности , за коита е изпълнен авторски надзор , съставените
документи , както и за възникнали проблёми и съответг-ьо необходимите мерки за
решаването им ;
10. Прави предписания и дава технически решекия за точно • о спазване на проекта
и необходимостта от евентуални промени , които се вписват в заповедната книга
на строежа и са задължителни за оста ri алите участмици s строителството ;
11. Участва при съставянето и подписването на всички изискващи се актове и
протоколи по време на строителствот n, какти и в приемателни комисии на

обектите ;
12.3 аверява екзекутивната

документация

съгласно

чл .175,

ал .2

от ЗУТ ,

при

необходимост ;

13. Отстранява

саоевременно

констатираните

в

процеса

на

строителството

несъответствия и непълноти в проектите ;
14. След уведомяване от страна на Възложителя да се яви своевременно на обекта
и / или да подготви искани материали и становища и да ги предостави в подходящ
срок на всичк rг заинтересовани страни ;

15.Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за
информация и публичност при изпълнение на дейностите по Програма за
развитие на селските райони 2007-2013.
4
В изпълнение ма проект : N°10/321 /oif78, фикансиран пп мярка 32f „ Основни услуги за
населението и икономиката в селски ti•е pa н w" от Програлv а за развитме на селските райони за
периода 2007 2013, пидкрепена от Европейския зениеделски фомд за развитие на селските
райониs.
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16. Изпълнителят е длъжен ца предостави възможност на Управляващия орган ,
националните одитиращи власти , Европейската комисия , Е s ропейската служба

за борба с измамите , Европейската сметна палата , Съвета за координация в
борбата с правонарушенията , засягагци финагасови ге интереси на Европейските
общности — Република България и външните одитори , да извършват проверки

чрез

разглеждане

на

документацията

или

чрез

проверки

на

място

на

изпълнениете на проекта и да извършват пълен одит , ако е нужно , въз основа на

оправдателни документи за отчетеното , счетоводни документи и всякакви други
документи , имащи ©тношение към финансирането на проекта . Такива проверки
могат да бъдат извършвани до 3 годи ,-ги след приключване на оперативната
програма . При проверки на място от страна на ВЪ 3ЛОЖИТЕЛЯ , Управляващия
орган на Програма за развитие на сеrгските райони , Сертифициращия орган ,
Одитиращия орган и органи и представите .пи на Е s ропейската К. омисия ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов n редставител .
17. Да изпълнява мерките и препоръките , съдържащи се в докладите за проверки ;
18. Да следи и докладва за нередности n ри из n ълнението на договора . В случай на
на
установена
нередност ,
И 3 ПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да
възстанови
ВЪЗЛОЖИТЕl1 Я всички неправомерно изплатени суми , заедно с дължимите
лихви .
19. Да спазва изискванията на законсдателството на Европейската общност и

националното законодателство във връзка с. предоставянето на безвъзмездната
финансова помощ ;
20. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор , както
следва :
- за период от 3 години cne,q датата на приключване и отчитане на Програма за
развитие на селските райони 2007 — 2013 ;
- за период от 3 години след приключване на съответния проект, съгласно чл . 88 от
Регламент 1083/2006 г . Счетоводмата и финансовата
документация по проекта се
съхранява в сроковете , определени s. чл . 42 от 3 акона за счетоводството , но не по —
малко от 3 години след приключването на ОПРР .
16. Да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство , както и пълна и точна
счетоводна и друга отчетна дскументация за извършената дейност , позволяваща да се

установи , цали разходите са действитРлно направени във връзка с изпълнението на
договора .
17. Всички санкции , наложени на ВЪЗЛО 78СИТЕ!1 Я във връзка или по повод на
дейности , за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

VI. НПсУ CiО V16l И И (уБЕ 3 lцЕТЕ F1 ИЯ
Чл .11 При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинените s реди гьри условията на действащото

българско законодателство .
Чл .12 В случай , че ИЗПЪЛНИТЕ JЭЯУ изпадне в забав :э за изпълнение на задълженията
по договора , той дължи на ВЪЗЛ ® ЖИ "ГЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % на ден от
общата цена го чл .4 пс - горе , но не повече от 10 % ат тази цена , както и обезщетение
за нанесени щети и пропуснати ползи , ако те надхвv рлят стойностrа на неустойката .
Чл .14. Ако И 3 ГI ЪЛНИТЕЛЯТ ,-ге изпълни което и да e ит задълженията си в срок , същият
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1 % от цената на договора за всеки

ден просрочие .
при изпълнение на
Чл .15 ИЗПЪЛ FЭИ 7 ЕЛЯТ
нередности
пр t ь конс.татирани
обществената поръчка да възстанови сумите • по конс:татираните нередности , заедно с

В изпълнение на проект : И°10/321j0167S, фиычансиран по мярка 321 :, Основни услуги за
маселемието и икономиката в селските раг% ни " от д'l ро r рама за развитме на селските райони за
периода 2007 — 2013, подкрепегча от ЕЕрспейския sемецелскн фонд за развитие на селските
ранинн .
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дължимата лихва , както и всички неправомерно получени средства по банкова сметка ,
посочена от ВЪ3ЛОЖИТЕЛЯ .
Чл .16. При едностранно прекратяваме на даговора виновната страна дължи на

изправната страна неустойка в размер на 15 % ат цената на договора , както и
обезщетение в размера на причинените й вре,ци и пропуснати палзи .
VII. 11 РЕКРАТЯВАНЕ Не4 ДОГГJ8 ОРА
Чл .17. Настоящият договор се прекратява :
1. С изпълнение на всички задължемия на страните по договора ;
2. По взаимно съгласие между страните , изразено писмено ;
З . При насгьпване на обективна невъзможнаст за изпълг-гение на възложената

работа ;
4. С едностранно

изявление

на изправната страна за развалянето

му при

неизпълнение от другата страна на каето и да е задължение по настоящия договор ;
5. При усло s ията на чл .43, ал .4 от 3 ОП с 10 — дневно писмено предизвестие .
б . ВЪ3 ЛОЖИТЕЛЯТ може да прег< рати договора едностранно с десетдневно
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕ.ПЯ , когато е налице виновно неизпълнение , както
и забавено , частично или лошо изпълнение на задълженията на И 3 ПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл .18. В случай на предсрочна прекратяване на договора страните установяват
извършената до момента работа и нейната стойност съгласно Наредба N° 1 от

04.04.2004 г . за определяне на минималми цени в устройственото
инвестиционното проектиране сдвустранно подписан протокол ;

планиране

и

VIII. дРУГ V! NCl1 ® ВЧ1 Я
Чл .19 (1). Всяка от Страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна , станала й известна при или по повод
изпълнението на цоговора . Информацията по предходното изречение включва и

обстоятелства ,

свързани

с търговска

дейност ,

технически

процеси ,

проекти

или

финанси на страните или връзка с ноу — хау , изобретения , полезни мадели или други
права от подобен характер , свързани г_ изпълнението на обществената поръчка .
(2). Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на
задължителната информация , която ВЪЗЛО DКИТЕЛЯТ следва да представи на
Агенцията за обществени поръчки , както и на управляващия орган на ПРСР и арганите
на ЕК .
Чл .20 (1). Ако при извършване ча услугитс по авторски надзор възникнат
препятствия за изпълнение на настоящия договор , всяка от страните е задължена да
предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези
препятствия , дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия .
(2). Ако при етстраняване на препятствия па предходната алинея страната която
не носи задължение или отговорносr за това , е направила разноски , то те трябва да се
обезщетят от другата страна .
(3). Когато n репятствията са по независещй и от двете
разноските по отстраняванета на препятствията се поемат по равно .

страни

причини ,

(
В изпъл w ение на проекг : N°10/3 ц /01678, финансиран no мярка 321 „ Основни услуги за
населен w ето и иконом w ката в селските райни " от ll раграма за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013, подкрепена от Еврn пейския зрмеделски фонд за развитие на селските
райони .
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Чл .21 Настоящият договор може да бъде изменян по реда на Закона за
обществените поръчки с допълнителни споразумения между двете страни в писмена
форма .
Чл .22 Страните по настоящия договор ще решават споровете , възникнали при и
по

повод

изпълнението

на

договора

или

свързани

с договора ,

или

с

неговото

тьлкуване , недействителност , неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с
писмени споразумения , а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване
пред компетентния съд на територията на Републка България по реда на Гражданския

процесуален кодекс .
Чл .22. 3 а неуредените в наетоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България .
ПРИЛОЖЕНИЕ :
1. Оферта на Изпълнителя
2. Техническа спецификация .
З . Техническо предложение

4. Ценова оферта .

Настоящият договор се състави , подписа и подпечата в три еднообразни
екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТ FЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
КМЕТ НА U БЩИНА КОЧЕРИНОВО :

УПРАВИТЕЛ :
/ .................../

/ ИВАН МИНКОВ /

ГЛ . СЧЕТОВОДИТЕЛ :
/ МАРГАРИТА ТОДОРОВА /

В изпълнение на n роект : М°10J321/01678, финансырзн по мярка 321 „ Основни услуги за
7
населението и икономнката в селските райни " от Програма за развитие юа селските райони за
периода 2007 - 2013, подкрепена nт Е s ропейския земеделски фоыд за развитие на селските

райо w и .

