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ДОГОВОР 

г . 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Мъглиж 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АСИМЕТРИК" ООД 

ОБЕКТ: „Изготвяне на проект за обект: "Частичен ремонт по чл. 151, ал. 1, т.З от ЗУТ на 
част от сградата на Народно читалище „Пробуда - 1897" гр. Мъглиж и прилежащите 
външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер" за нуждите на 
Община Мъглиж" 

Днес, 11.05.2015 г. в гр. Мъглиж между: 

Община Мъглиж, с адрес: град Мъглиж, пл. "Трети март", № 32, ЕИК BG000817867, 
представлявана от Господин Антонов Господинов - Кмет на община Мъглиж и Капка Иванова 
Бакалова - Директор на дирекция „АОБФ", наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна 

и 
„АСИМЕТРИК" ООД, гр. София , ЕИК 203230567 , със седалище и адрес на управление гр. 
София, ул. "Деян Белишки" № 62, ет. 5, ап. 9, телефон/факс: 0898602130, представлявано от 
Динко Тодоров Митев - Управител, ЕГН 7209277568 от друга страна, наричан по-долу за 
краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

съгласно Протокол от 15.04.2015г. и на основание чл. 101 д и чл.101е от ЗОП, се сключи 
настоящият договор, за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: 
изготвяне на технически проект за обект: „Изготвяне на проект за обект: "Частичен ремонт 
по чл. 151, ал. 1, т.З от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда - 1897" гр. 
Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво 
партер" за нуждите на Община Мъглиж". 

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие 
с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, неразделна част от 
настоящия договор - Приложение №1 и Предложението за изпълнение на поръчката -
Приложение №2, неразделна част от настоящия договор. 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
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Чл. 3. (1) Стойността на договора е както следва: 10 000 лв. (десет хиляди лева), съгласно 
Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от този договор - Приложение №3. 

(2) Тази цена не подлежи на изменение. 
(3) Плащанията ще се извършват в лева. 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Възложителят извършва заплащане на Изпълнителя в следния размер и при 
следните условия: 

Окончателно плащане, представляващо 100% (сто процента) от стойността на услугата, в 
срок от 20 (двадесет) календарни дни след приемане на извършената работа от Възложителя и 
представяне на разходо-оправдателен документ (фактура) от изпълнителя. 

(2) Плащането от Възложителя към Изпълнителя се извършва по следната сметка на 
Изпълнителя: 

Банка: УниКредит Булбанк АД 
IB AN BG 41 UNCR 7000 1522 0598 94 
BIC: UNCR BGSF 

IV. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5.(1) Срокът за изпълнение предмета на договора е 7 (седем) календарни дни, считано 
от датата, следваща датата на предоставяне на Изпълнителя на цялата необходима информация и 
документация за изпълнението на поръчката, придружена с възлагателно писмо, съгласно 
Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя - Приложение №2, неразделна част 
от настоящия договор. 

1. Срокът по ал. 1 се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно 
поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена и е 
приела съществуването й, на база на представените документи/доказателства. 

2. Конкретната причина, времето, с което се удължава срокът по ал. 1 и актуализиран 
график се определят в констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени 
представители на двете страни. 

3. При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за 
изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго 
допълнително плащане извън цената по чл. 3. 

(2) Срокът за отстраняване на установени непълноти и грешки при приемането на 
извършената работа е 2 (два) календарни дни, считано от датата на получаване от страна на 
Изпълнителя на Уведомително писмо за установени непълноти и грешки, съгласно 
Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя - Приложение №2, неразделна част 
от настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. Възложителят има право да получи резултатите от изпълнението на договора във 
вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в Техническата спецификация на 
поръчката. 
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Чл. 7. (1) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по всяко време, 
без да затруднява работата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да не приеме извършената работа или която и да е нейна част, 
ако тя не съответства в значителна степен като обем и качество на неговите изисквания и не 
може да бъде изменена и/или допълнена. 

(3) Възложителят има право да изисква всякаква информация от Изпълнителя свързана с 
предмета на настоящия договор. 

(4) Възложителят има право да върне за преработка или доработка работата на 
Изпълнителя при установени непълноти и грешки в проекта по вина на Изпълнителя, като 
същите следва да бъдат отстранени от страна на Изпълнителя в срока по чл. 5, ал. 2 от настоящия 
договор. 

(5) Възложителят има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, когато има такива, 
както и информация за извършените плащания по договорите за подизпълнение. 

Чл. 8. Възложителят се задължава: 
(1) да заплати на Изпълнителя стойността на извършената работа, съгласно условията на 

чл. 3 и чл. 4 от настоящия договор; 
(2) да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за 

качественото изпълнение на работата; 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 9. Изпълнителят има право: 
(1) да получи уговореното възнаграждение; 
(2) да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на дейностите, 

предмет на този договор; 
(3) да иска от Възложителя приемането на работата при условията и сроковете на този 

договор. 
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава: 
а) да внесе по сметката на Община Мъглиж гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 300 (триста) лева (3% от стойността на настоящия договор без ДДС) 
б) да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор, качествено и в 

съответствие с действащото българско законодателство и техническото задание, при условията и 
сроковете на този договор; 

в) да предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на 
възложената работа по всяко време; 

г) да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и 
съдържание. Фактурите ще се издават в лева. 

д) да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 
възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, 
предмет на този договор; 

е) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители, когато има такива, в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и 
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да предостави оригинален екземпляр за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, както и да го 
информира за извършените плащания по тези договори. 

ж) да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на 
поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им; 

з) да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, които 
могат да бъдат определени като непреодолима сила. 

(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите 
свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или 
допълнение към същия. 

VII. ДОКЛАДВАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, ПРИЕМАНЕ НА 
РАЪОТАТА 

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява Възложителя за етапа на 
извършваната от него работа. 

Чл. 12. Приемането и предаването на работния проект по чл. 1 става с приемно-
предавателен протокол от страна на Възложителя. 

Чл. 13. Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението 
е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била 
надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на представените документи и 
доказателства. 

Чл. 14. Възложителят е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока 
на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това. 

Чл. 15. В случаите, когато Възложителят спира работата по свои съображения, след 
необходимите консултации с Изпълнителя ще се определи: 

Удължаването на срока за завършване на договора. 
Сумата, която ще бъде прибавена към договорната цена по отношение на разходите, 
понесени от Изпълнителя в резултат на преустановяване на работата. 

Чл. 16. (1) Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 300 (триста) лева без ДДС, 
представляваща 3 % от офертната стойност за изпълнение на поръчката на избрания за 
Изпълнител. 

(2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова 
гаранция или парична сума по свой избор. 

(3) Изпълнителят има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична като 
предходната гаранция се освобождава от Възложителя в срок от 3 (три) дни от предоставянето на 
новата форма на гаранция. 

(4) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок до 30 /тридесет/ дни след 
приключване на срока за изпълнение на настоящия договор и приемане на изработеното от 

VIII. СПИРАНЕ И НОСЕНЕ НА РИСКА 

IX. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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Възложителя без забележки чрез двустранен приемо-иредавателен протокол, освен в случаите, 
когато не са налице условията за нейното задържане, без да се дължат лихви на Изпълнителя; 

(5) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен 
съд - до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол се установят 
нередности по изпълнението на проекта до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение 
на договорно задължение от страна на Изпълнителя, служи за задържане автоматично на 
предвидените в договора неустойки, които се приспадат от представената от Изпълнителя 
гаранция за добро изпълнение. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и в другите предвидени в настоящия 
договор случаи. 

Чл. 17. (1) При неизпълнение на договора, Изпълнителят заплаща на Възложителя 
неустойка в размер на 10 (десет) % от цената на договора или действително претърпени щети и 
пропуснати ползи от неизпълнението. 

(2) При неспазване на определения срок за изпълнение на отделните задачи и/или на 
поръчката като цяло, Изпълнителя заплаща неустойка от 0,5 (нула цяло и пет) % на ден от цената 
на договора, но не повече от 10 (десет) % от цената на договора. 

(3) Заплащането на уговорената по ал. 1 и ал. 2 неустойка не лишава Възложителя да 
претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
(1) с изпълнение предмета на договора; 
(2) по взаимно писмено съгласие на страните; 
(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

която следва да се докаже; 
(4) при виновно неизпълнение, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на 

задълженията на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора с 15 (петнадесет) 
дневно писмено предизвестие до Изпълнителя; 

(5) при забава в изпълнението на задълженията с повече от 20 (двадесет) дни 
Възложителят има право да развали едностранно този договор без предизвестие. 

Чл.19. (1) По смисъла на Договора, непреодолима сила са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни 
да предвидят или предотвратят. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде 
преодоляно. 

(3) Никоя от страните по Договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено 
като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(4) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е длъжна да 
представи във възможно най-кратък срок и сертификат за форсмажор/непреодолима сила, 
издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други 
релевантни документи и доказателства. 

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 
5. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20. (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 договора. 
Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската 
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на 
обществената поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на 
нормативни актове и разпоредби. 

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 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 Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 25. За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието 
"непреодолима сила", ще разбират обстоятелства от извънреден характер, които всяка една от 
страните при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или 
предотврати. 

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 
бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Мъглиж, пл. «Трети март» 32, п.к. 6180 
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Деян Белишки" № 62, ет. 5, ап. 9, п.к. 1404 

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна 
да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 
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мчглиж 

Плошзд "Трети март № 32 
Телефони: Кмет 04321733 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11: Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55: e-mail: ab iminii/h q maiLba ISO 14001, ISO 9001 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
Възложителя и един за Изпълнителя. 

Приложения: 
1. Техническа спецификация - Приложение №1; 
2. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя - Приложение №2; 
3. Ценово предложение - Приложение №3; 
4. Гаранция за изпълнение; 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
/ // —оод-

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
Кмет на Община Мъглиж 

А |СУ1МЕТРИК 

Директор на дирекция А 
КАПКА БАКАЛОВА .... 
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