ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД
ПРЕДМЕТ: Авторски надзор на обект „Основен ремонт на ул. „Вапцаров“ в участъка
от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с бул. „Велико Търново““
ДОГОВОР
№ 2019-У-027
Днес, 16.04.2019 г., в гр. Силистра, между
ОБЩИНА СИЛИСТРА, с административен адрес на управление гр. Силистра, ул. „Симеон
Велики“ № 33, БУЛСТАТ: 000565537, представлявана от д-р Ю. Н. Н. – Кмет на Община
Силистра и А. П. В. - Главен счетоводител и началник отдел „Счетоводство и контрол“ при
Община Силистра, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна,
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 98А, ет. 1, с ЕИК 175216595,
представлявано от Б. Д. С., в качеството и на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за извършване на авторски надзор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява авторски надзор
на обект: „Авторски надзор на обект „Основен ремонт на ул. „Вапцаров“ в участъка от
кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с бул. „Велико Търново“““,
съгласно техническото задание Приложение №1 и Начин на ценообразуване – Приложение №2
от настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл.3 Срокът за изпълнение на услугата, предмет на този договор е от датата на откриване на
строителната площадка до датата на въвеждане в експлоатация на обекта.
ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
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Чл.4 (1) Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор е в
размер на 16 296,12 лв. (шестнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева и дванадесет
стотинки) без ДДС или 19 555,35 лв. (деветнадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и
тридесет и пет стотинки) с ДДС, съгласно Начин на ценообразуване - Приложение №2,
неразделна част от настоящия договор;
(2) Стойността по предходната алинея се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни
след изпълнение на задълженията по настоящия договор, подписване на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа – Акт 15 и представяне на фактура от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл.5 Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:
IBAN: заличено обстоятелство
BIC: заличено обстоятелство
Банка: заличено обстоятелство

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до строителния обект;
т.2 да заверява представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екзекутивна документация, когато тя
отразява точно извършените несъществени промени в проекта;
т.3 да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екземпляр от одобрения инвестиционен проект на
обекта;
т.4 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа при условията и
в сроковете, определени в този договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да упражнява чрез свои представители контрол върху предоставяните от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги – предмет на договора, като не пречи на оперативната му дейност;
т.2 да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текуща информация за строителството на обекта;
т.3 да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на
неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на уговореното;
т.4 да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената услуга в срок и без отклонения от
уговореното.
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да упражнява авторския надзор – предмет на договора качествено и в срок, в съответствие
с разпоредбите на действащото законодателство, с квалифицирани специалисти, при спазване на
техническите изисквания и стандарти, правилата за безопасна работа и изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
т.2 да посещава обекта периодично по своя преценка и в срок до 24 (двадесет и четири) часа
след повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощено от него лице;
т.3 да отразява в Заповедната книга на обекта състоянието на обекта при посещенията;
т.4 да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за
оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ако е приложимо);
т.5 при необходимост да дава консултации и разяснения по инвестиционния проект,
онагледени с необходимите детайли и спецификации, във връзка с въпроси, възникнали по време
на строителството;
т.6 да състави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивна документация чл. 175 от ЗУТ в
срок до 7 /седем/ работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15.;
т.7 да прави преглед на строителната документация по отношение на вложените материали и
изделия в изпълнение на СМР;
т.8 в 7 /седем/ дневен срок да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили промени в
обслужващата си банка, банковата си сметка, статута си и др.;
т.9 да извършва всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и непълноти за
негова сметка в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
т.10 да вписва нови технически решения, включително графична част, при необходимост, в
документацията изготвена по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време
строителството.
т,11 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
т.12 да следи и докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нередности при изпълнението на договора.
т.13 да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта
и за предприетите мерки за тяхното решаване.
т.14 да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат непредвидени
обстоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
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т.1 да упражнява правата си в рамките на законовите му правомощия;
т.2 да вписва в Заповедната книга на обекта предписания, свързани с авторското му право, за
точното спазване на изработения/изработените от него инвестиционен проект, които са
задължителни за останалите участници в строителството;
т.3 да не приема извършени без негово съгласие отклонения от инвестиционния проект;
т.4 да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА. КОНТРОЛ
Чл.8 Услугите – предмет на този договор се считат за окончателно изпълнени след
подписването на протокол (акт обр. 15) за установяване годността за приемане на строителния
обект и след въвеждането му в експлоатация.
Чл.9 (1) Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, се осъществява от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случай, че от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, бъдат констатирани недостатъци в
изпълнението на услугата, същата не се приема и не се заплаща, до отстраняването им от и за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.
VІІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10 При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 20 % (двадесет
процента) от стойността по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
Чл.11 При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 % (десет процента)
от стойността по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
Чл.12 При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет
процента) от цената по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
Чл.13 Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви
иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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Чл.14 (1) Настоящият договор се прекратява:
т.1 с изтичане на срока му;
т.2 по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
т.3 при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за която и да е от
страните.
т.4 едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.9 от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор с 1 /едно/ седмично писмено
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички разходи, свързани с изпълнението на договора, направени от
последния към момента на прекратяване.

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.15 За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Чл.16 Страните се съгласяват при възникнали имуществени спорове между тях при или по
повод изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване пред компетентния съд.
Чл.17 (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
т.1 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33.
т.2 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 98А, ет. 1.
(3) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Неразделна част от настоящия договор са следните документи:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Начин на ценообразуване - Приложение № 2;
Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра

Б. С.
Управител

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

А. В.
Н-к отдел „Счетоводство и контрол” и
Главен счетоводител

Съгласували:

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

М. К.
Директор дирекция „Финанси”

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

В. Н.
гл. юрисконсулт
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