ДОГОВОР
Днес ……………….. в гр. Чепеларе между:
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ с адрес гр. Чепеларе, Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, ЕИК
000615164, представлявана от Тодор Костадинов Бозуков - Кмет на Общината и Веска Миленова Димитрова
– Директор на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
„……………………….’’ с адрес: гр. ……., ул. „……” № …, с ЕИК …… представлявано от ….., в
качеството на .................. наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
На основание Чл. 101 е от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви инвестиционен проект

във фази - идейна и работна за рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна
група „Орехово – Малево – Хвойна – Павелско“
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му работа в срок до ......... календарни дни след
подписване на договорното споразумение.
(2) Приемането на изпълнението на предмета на договора се извършва, чрез подписването на двустранен
приемо-предавателен протокол.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) За изпълнение на предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение в размер на …… лв. (……) без ДДС.
(2) Плащането на договорената цена ще се извършва след издаване на разрешение за строеж.
(3) Плащанията се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура.
БАНКА: …….
IBAN: …..
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението на възложените задачи съгласно условията на чл.2, ал.
2 от настоящия договор.
2. Да получи уговореното в чл.3 от настоящия договор възнаграждение.
З. Ако в хода на изпълнение предмета на договора установи необходимост от допълнителни данни, документи
или друга необходима информация, писмено да ги изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни възложената му работа качествено, в договорения срок и в съответствие с действащата
нормативна уредба.
2. Да отстрани за своя сметка допуснатите непълноти и грешки, заявени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
тридневен срок от приемането.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да се информира по всяко време за хода на изпълнението на възложените задачи.
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2. При констатирани от негова страна и заявени писмено допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ грешки,
пропуски или други недостатъци, да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването за негова сметка на всички
работи по отстраняването.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да приеме изпълнението на възложените задачи съгласно условията на чл.2, ал. 2 от настоящия договор.
2. Да изложи в писмен вид възраженията си за допуснати грешки, пропуски или други недостатъци в
петдневен срок от приемането на възложените задачи, като в противен случай се счита, че предмета на
договора е приет без забележки.
3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно условията и реда на чл.3 от настоящия договор.
НЕУСТОЙКИ
Чл.6. При забавяне изпълнението на предмета на договора с повече от 5 /пет/ дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи
неустойка в размер на 5 % / пет процента/ от общата стойност по договора, но не повече от 10 % /дeсет
процента/ от същото.
Чл. 7. При забавяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на плащанията с повече от 10 /десет/ дни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет десети процента/ на ден от общата
стойност на договора, но не повече от 10 % /десет процента/ от нея.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Настоящият договор се прекратява:
1. С приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възложените задачи без забележки и заплащане на дължимото
възнаграждение по настоящия договор.
2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9. Страните по настоящия договор се задължават да не предоставят на трети лица информация, станала им
известна при или по повод сключването и изпълнението на договора.
Чл.10. Всички съобщения между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща, еmail или по факс.
Чл.11. (1) При възникване на спор относно текстовете на договора страните ще решават спора чрез
преговаряне.
(2) Ако в 14-дневен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, спорът ще бъде
отнесен за разрешаване от компетентен орган.
Настоящият договор се подписа в три еднакви екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТОДОР БОЗУКОВ
Кмет на Община Чепеларе

ИЗПЪЛНИТЕЛ
/………......................../

ВЕСКА ДИМИТРОВА
Директор на Дирекция ФСД

Съгласувал:
Станка Делирадева – Юрист
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