








62.6 Да изготвя и заверява екзекутивна документация по проекта при необходимост; 6.2.7. Да извършва експертни дейности и консултации по проекта; 6.2.8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни отчети до 7-мо число на следващия месец за извършения авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи, както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им; 6.2.9. Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му; 6.2.10. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности; 6.2.11. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора; 6.2.12. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора; 6.2.14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси; 6.2.15. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Ръководителя на проекта. Ако възникне спор по отношение наложителността на публикуване или обявяване на такава информация за целите на изпълнението на договора, решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е окончателно; 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се явява на обекта за упражняване на авторски надзор след писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получено не по-късно от един ден преди деня, определен за посещение на обекта. 6.4. Разпорежданията на проектанта, упражняващ авторски надзор, касаещи незначителни промени в инвестиционния проект в процеса на строителството, задължително се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се отразяват в заповедната книга на строежа. 6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта, заложени в договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-0060 и налични на страницата на Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu. 6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. 6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място. 6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Бенефициента - Възложител, за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното^ Този документ е създаден в рамките на проект: „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" гр. София, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионаторазвитие" 2007-2013 г съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становише на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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решаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им, както и да го информира за предприетите мерки за тяхното решаване. 6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: • За период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.; • За период от 3 (три) години след частично приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. 6.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен се запознае с определението за „нередност" и „измама", както и да докладва за възникнали нередности пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7, за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход. 6.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства по следната банкова сметка: IBAN: BG41BNBG96613300175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ - Централно управление в полза на Министерство на културата. 6.14. Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на този договор поради непреодолима сила. 6.15. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 6.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия. VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми: 7.1.1. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума в размер на 5 % от общата стойност по т. 3.1. трябва да бъде внесена по следната банкова сметка: IBAN: BG41BNBG96613300175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ - Централно управление в полза на Министерство на културата. 7.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност по т. 3.1. със срок на валидност до приключване на строително-монтажните работи по проекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 7.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 6 Този документ е създаден в рамките на проект: „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" гр. София, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие " 2007-2013 г съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 







11.6. Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която 

принадлежи или е предоставена от свързаните с него лица. 

11.7. Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която 
принадлежи или е предоставена от неговите консултанти. 

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по 
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е 
непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключване на договора. 

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок 
до седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата 
страна за това обстоятелство. В същия срок е препоръчана поща или чрез куриерска служба 
страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено 
потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган. При неуведомяване се 
дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, 
през което е била налице непреодолима сила. 

12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до 
другата страна. 

XIII. ПОДСЪДНОСТ 

13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до 
неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне 
помежду си. 

13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 
подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 
законодателство съд по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

XIV. КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

14.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в 
писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. 
Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на 
документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между 
хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 
договор арх. Иван Мечкунов - ръководител проект, 

тел: 02 9400949; 
факс: 02/ 980 69 70 
ел. поща: i.mechkunov@mc.government.bg 
Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски" № 17. 
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14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия 
договор: 

Лице за контакт: Златко Тошев -проектант част „Геодезия"; 
тел: (+359 0887 227417; факс: (+359 ..) ; 
ел. поща: ztl@abv.bg 
Адрес: гр. София,, ул. „Кораб планина" №39-41 
14.4. Комуникацията по настоящия договор се извършва между определените лица за 

контакти. Страната, която е променила адреса си за кореспонденция е длъжна да уведоми 
писмено другата страна. В противен случай съобщенията ще се считат за валидно връчени на 
последния известен адрес по договора. 

14.5. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на 
трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 

14.6. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. 
14.7. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 

разпоредби на българското гражданско законодателство. 
14.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни 

екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Неразделна част от настоящия договор са: 
Приложение № 1 - Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 2 - Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Приложение № 3 - Копия на удостоверенията за пълна проектантска правоспособност на 

лицата, посочени в Приложздие № 2 (образец № 10 от документацията за участие)^ 
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