
Днес ILCS. 

ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ 

Съгласно сключено рамково споразумение № РД-05-40/24.06.2013г. 

If)/$ 
г., в гр. София между: 

1.»Специализ 
130344823, 
представлявай 
счетоводител, 

ирани болници за рехабилитация - Национален комплекс» ЕАД, ЕИК 
ъс седалище и адрес на управление гр.София, бул."В. Левски" № 54, 
о от г-жа Плумелина Мичева - прокурист и Анета Гиздова - главен 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга 

2.ДЗЗД «Консорциум «ГГ-НИК», Булстат 176497335, със седалище и адрес на управление 
гр.София 1113, ул."Ал. Жендов" № 6, представлявано от Янко Петров - управител, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

настоящия договор, въз основа на изпълнение на сключено рамково 
№ РД-05-40 / 24.06.2013г., за следното: 

се сключи 
споразумение 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 .Възложителят възлага, а Изпълнителят приема на основание техническо задание да 
изготви за обект СБР-НК ЕАД, филиал Овча могила технически проекти за СМР в обхват 
описан подробно в офертата. 

1.2.Възложителят и Изпълнителят приемат за обекта следното работно заглавие: 
«СБР-НК» ЕАД, ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА , КВ.100, УПИ VII, подобекти: 
1. Хранителен блок. Частична надстройка за кинезитерапевтична секция 
2.Стационар. Промяна на предназначението на складови помещения в перално отделение 
3.Стационар. Промяна на предназначението на клуб в секция за парафинолечение 

1.3.Договорът приключва с издаване на разрешение за ползване. 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ 

2.1.Техйическия проект се изработва в съответсвие с предоставеното от Възложителя 
техническо задание и поставените от последния изисквания. 

2.2.Обхватът и съдържанието на техническия проект са както следва: 
• Част Архитектура 
• Част Строителни конструкции съгласувани с технически контрол 
• Част вътрешни Електро инсталации 
• Част Пожароизвестяване 

Част вътрешни ВиК инсталации 
Част вътрешни ОВ инсталации 
Част Плйн за безопасност и здраве 
Част Пожарна безопасност 

• Част Количествена сметка 
2.3.Изработената техническа документация да отговаря на изискванието за договаряне на 

строителството и/или за доставка на оборудване, строителни материали и изделия, и за 
започването и и зпълнението на строителството. 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
3.1 .Изпъл: 
1) Изготв 

плащане, съгласно 

нителят приема да извърши по-горе възложената работа в срок, както следва: 
янето на технически проект по т.2.2 - 20 дни след превеждане на авансовото 

Рамковото споразумение. 
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2) Срокът за оказване на други услуги - по време на проектирането, съгласуването, 
одобряването на проектите и получаването на разрешението за строеж са нормативно 
установени и не влизат в сроковете по т.1 и т.2 

3.2.3а изпълнението на възложените по-горе работи, Възложителят предоставя на 
Изпълнителя всички необходими изходни данни и налична документация. 

3.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява предмета на договора качествено, в 
съответствие с изискванията на Възложителя и при спазване на действащото законодателство. 

3.4.Изпълнителят се задължава да докладва и защитава проектните решения при тяхното 
разглеждане и одобряване от съответните служби и институции. 

3.5.Изпълнителят отстранява за своя сметка и без да му се дължи допълнително 
възнаграждение всички забележки от страна на одобряващите органи. 

3.6.При упълномощаване на Изпълнителя да представлява Възложителя пред 
съответните администрации във връзка с изпълнение на клаузите по договора, одобряване на 
проекта и издаване на строително разрешение ще бъде направен анекс към договора, чиято цена 
се определя по договориране. 

4. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 
4.1.Изпълнителят предава на Възложителя проектната документация в три екземпляра. 

Предаването и приемането на проектите става с подписването на двустранен протокол между 
страните. 

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 
5.1.Цената на договорените работи по т.2 от договора е 39750,00 /тридесет и девет 

хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС, платима, съгласно Рамковото споразумение, 
както следва: 
1) 50% аванс - 19875 лв. + 3975 лв. /20%/ ДДС - в три дневен срок от датата на подписване на 
договора. 
2) 40% - 15900 лв. + 3180 лв. /20%/ ДДС - в седем дневен срок след предаване цялостното 
изпълнение на договора. 
3) 10% - 3975 лв. + 795 лв. /20%/ ДДС в срок до 380 дни, считано от приключване и 
приемане на изпълнението на проектната документация по настоящия договор. 

5.2.Цената по т.5.1 е формирана съгласно цената в предложената оферта. 
5.3.В деня на подписване на настоящия договор Изпълнителя предоставя на 

Възложителя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от общата стойност на договора под 
формата на паричен депозит или банкова гаранция със срок на валидност от два месеца. 

5.4. Плащанията по т. 5.1 ще се извършват по банковата сметка на Изпълнителя. 
5.5.Авторският надзор по време на строителството е предмет на допълнително 

договаряне. 

6.САНКЦИИ 
6.1.При забавяне изпълнението от страна на Изпълнителя, последният дължи на 

Възложителя неустойка от 1% от стойността на договорената цена. При забава повече от 15 
календарни дни, Възложителят има право да се удовлетвори от предоставената банкова 
гаранция за добро изпълнение. Изпълнителят няма да се счита за забава, ако последната се 
дължи на необосновано забавяне от страна на съответната администрация 
или непредоставяне на необходими за изпълнение на договора документи и информация от 
страна на Възложителя. 

6.2.Ако Възложителят изпадне в забава за плащане на дължимите суми с повече от 30 
дни от договорения краен срок за окончателно разплащане, същия ще дължи на Изпълнителя 
неустойка в размер на 0,5% от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10%. 
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7 .ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
7.1.Проектната разработка е авторска съгласно Закона за авторското право и сродните му 

права. 
7.2.Настоящият договор се прекратява: 
A) При изпълнение на договореното. 
Б) При хипотезата на т.4.1 
B) Ако е необходимо по взаимно съгласие но двете страни. В този случай се съставя акт 

за спиране на работата и Възложителят заплаща възнаграждението, дължимо за извършената до 
момента работа от Изпълнителя. 

Г) При неизпълнение на договора от някои от страните, след отправено писмено 
предизвестие в едномесечен срок. 

Д) Ако една от страните бъде обявена в несъстоятелност или фалит. 
7.3.Отношенията между страните се уреждат в писмен вид на посочените адреси. 
7.4.3а неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД. 
7.5.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 
7.6. Банковата сметка на Изпълнителя е: 

"АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ'>АД 
BIC BUIN BGSF 
IB AN BG98 BUIN 9561 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ 

0(51я : 


