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Обособена позиция 1 

 

 

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

№ 68 

 

 

Днес, 02.09.2015 г., в гр. Гоце Делчев между: 

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, представлявана от Владимир Кръстев Москов - кмет на 

Община Гоце Делчев и Антоанета Любомирова Пенкова – началник отдел “Счетоводство”, 

БУЛСТАТ 000024745, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 

1. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131395468, със седалище и адрес на управление в 

област София, община Столична, гр. София 1172, район Изгрев, ул. „Драган Цанков“№ 59, вх. 6, 

ет.2, ап. 6, представлявано от Владимир Лаков Петков, в качеството му на управител,  

 2. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 201415001, със седалище и адрес на управление 

в област София, община Столична, гр. София1 301, район Възраждане 

ул. „Лавеле“№ 8, ет. 4, ап. 6, представлявано от Стела Петрова Стоянова в качеството ѝ на 

управител,  

 3. „БОАЛ“ ООД, ЕИК 101640883, със седалище и адрес на управление в област 

Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Иван Вазов“ № 4, представлявано от 

Милка Павлова Михайлова, в качеството ѝ на управител,  

 4. „КИМТЕКС ЛС“ ООД, ЕИК 824124548, със седалище и адрес на управление в област 

Плевен, община Плевен, гр. Плевен 5800, ул. Дойран № 71, ет. 3, представлявано от Людмил 

Георгиев Духлевски, в качеството му на управител, 

 5. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, ЕИК 131069757, със седалище и 

адрес на управление в област София, община Столична, гр. София 1164, район Лозенец, ул. 

„Вишнева“ № 12, представлявано от Албена Николова Маркова, в качеството ѝ на управител,  

 6. „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК 131460909, със седалище и адрес на управление в 

област София, община Столична, гр. София 1680, район Красно село, ж.к. БОРОВО, ул. 

„Ястребец“ № 9, бл. 2, ет. 1, ап. 6, представлявано от Вяра Иванова Ракъджиева-Палигорова, в 

качеството ѝ на управител, чрез пълномощника Янка Делчева Чолакова, упълномощена с 

пълномощно с рег.№ 17275/10.10.2014г., издадено от Красимир Бележков – нотариус в район 

Софийски районен съд, рег.№ 617 на Нотариалната камара, 

 7. „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 101159348, със седалище и адрес на управление в 

област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Димитър Йосифов“ № 20, 

представлявано от Димитър Борисов Шапшалов, в качеството му на управител, 

 8. „ПЕШЕВ“ ЕООД, ЕИК 115742567, със седалище и адрес на управление в област 

Пловдив, община Родопи, с. Първенец 4110, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20, представлявано 

от Свилен Николов Пешев, в качеството му на управител, 

 9. „СОЛАРВАТ“ ЕООД, ЕИК 200442903, със седалище и адрес на управление в област 

Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Пейо Крачолов Яворов“ № 1Б, ет. 

партер, ап. офис № 9, представлявано от Зорка Димитрова Кърсердарева, в качеството ѝ на 

управител, чрез пълномощника Катя Иванова Кърсердарева - Шербетова, упълномощена с 

пълномощно с рег.№ 1469/17.08.2015г., издадено от Марианна Иванова Боянова – нотариус в 

район Районен съд гр. Гоце Делчев, рег.№ 102 на Нотариалната камара, 

 10. „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, ЕИК 131259393, със седалище и адрес на управление в област 

София, община Столична, гр. София 1415, район Витоша, кв. Драгалевци, ул. „Захари Зограф“ № 

57, ет. 2, ап. 12, представлявано от Александър Арбенов Ефремов, в качеството му на управител, 

  

 

 

 наричани по-долу за краткост „ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”, 

 

 на основание чл.93г, във връзка с чл. 74 и чл. 41 ал. 1 от Закона за обществените 
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поръчки и Заповед № 536/30.06.2015г. на Кмета на Община Гоце Делчев за класиране на 

ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по проведена открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, се сключи настоящото рамково споразумение за следното: 

 І. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 Чл. 1. Целта на настоящото споразумение се изразява в установяване на процедурата, 

по която ще бъдат сключвани договорите за обществени поръчки за изготвяне на 

архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в 

общите части на сгради, обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и 

съставяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради на 

територията на гр. Гоце Делчев за съответните години през срока на действие на 

споразумението за Обособена позиция №1 „Изготвяне на архитектурно заснемане, 

заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване 

за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти за 

многофамилни жилищни сгради”. 

 Чл. 2. Предмет на настоящото споразумение е предварителното определяне на 

основните, общи условия на договорите за възлагане на обществени поръчки за 

извършване на дейностите по чл.1 

 Чл. 3. Договорите за конкретните, необходими за Възложителя дейности по 

изготвяне архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в 

общите части на сгради, обследвания за установяване на техническите характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически 

паспорти за многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Гоце Делчев ще бъдат 

сключвани след отправяне на покана до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 

страна по него, при условията на чл. 93б, ал.3 от ЗОП, в съответствие с разписаните в 

настоящото общи изисквания, които ще се конкретизират с договорите за възлагане на 

конкретни обществени поръчки, сключвани във връзка с това споразумение, при спазване 

на  конкурентна процедура. 

 Чл.4. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им 

параметри, условията и срокът за изпълнение, цената и др. ще се уреждат подробно с 

договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки в рамките на периода на 

действие на рамковото споразумение и при спазване на условията от техническите 

спецификации, техническото предложение и ценовото предложение на съответния 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, представляващи неразделна част от това рамково 

споразумение. 

 ІІ. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  

 Чл. 5. (1) Срокът на настоящото рамково споразумение е 3 (три) години, считано от 

датата на подписването му. 

 (2) Времетраенето и крайният срок за изпълнение на отделните дейности, включени 

в предмета на настоящото споразумение, се определят при сключване на всеки отделен 

договор. 

 IІІ. ЦЕНА 

Чл. 6. (1) Общата стойност на договорите за обществена поръчка, сключени въз 

основа на настоящото Рамково споразумение и за целия период на изпълнението му е до 

250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева), без включен ДДС или 300 000 лв. (триста  

хиляди лева), с вкл. ДДС. 

(2) Цената по договорите, сключени на основание чл. 93 в от ЗОП въз основа на 

настоящото рамково споразумение, се определя според предложената цена от съответния 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ в ценовото му предложение към офертата – неразделна 

част от Рамковото споразумение, както и при условията на чл. 93а, ал. 4 от ЗОП. 

(3) Цената по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото 

споразумение, е окончателна. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е 

други разноски, направени от Изпълнителя.  
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Чл. 7. (1) При условие, че в поканата за представяне на оферта за възлагане на 

конкретната обществена поръчка, не е определен различен начин на плащане, 

възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ПОТЕНЦИАЛНИЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ по банков път, по посочена от тях банкова сметка, след представянето на 

подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на предмета на договора и 

оригинална фактура;  

(2) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в срок до 30 календарни дни след представена от 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. 

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 8. (1) При изпълнение на съответния договор, сключен въз основа на Рамковото 

споразумение,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи услугата, уговорена с този договор, в срока и при условията на същия; 

2. при поискване да получава от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ информация за 

хода на изпълнението по  договора; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от 

страна на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на представеното от него 

изпълнение по договора; 

4. да изисква от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ преработване или доработване 

на елементи от изпълнението по договора, в случаите, когато същото е непълно 

или не съответства като съдържание и качество на изискванията му; 

5. да не приеме изпълнението по договора, ако то не съответства в значителна 

степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, 

допълнено или преработено; 

6. да развали договора едностранно, в случай, че ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

не изпълнява възложеното в обема, срока и при условията на договора; 

7. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа по договора, 

без да създава пречки на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ; 

8. Възложителят придобива изключително право на ползване на резултатите като 

правото на ползване се реализира без съгласието на автора за целта, за която са 

били поръчани. Всички претенции на трети лица относно авторство са за сметка 

на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, без да се засяга имуществената сфера на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да отправи писмена покана до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 

страна по Рамковото споразумение, за всеки договор, който предстои да бъде 

сключен; 

2. да заплаща дължимите суми по начина и в сроковете, определени в конкретния 

договор; 

3. да предоставя в процеса на изпълнение на договорите, сключени въз основа на 

настоящето Споразумение необходимата информация, специфична за 

конкретната поръчка; 

4. да осигури достъп до всички данни и документи, предпоставящи началото на 

изпълнението и цялата необходима информация, които са необходими за 

успешното извършване на услугата; 

5. да съдейства на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в хода на работата му като 

предоставя необходимата допълнителна информация; 

6. да приеме извършената работа съгласно условията на настоящото споразумение 

и на сключения договор. 

7. да изплаща уговореното възнаграждение на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в 

размера и при условията и сроковете на договора; 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 Чл.10. Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ има право: 
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1. да получава необходимата информация и съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на договорите, сключени въз основа на 

настоящето Споразумение; 

2. да получава уговореното възнаграждение при условията, регламентирани със 

съответния договор по конкретна поръчка, за изпълнението на която е определен 

за Изпълнител и в настоящото споразумение. 

 Чл.11. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава, ако е определен за 

Изпълнител по конкретен договор, да сключи и изпълни възложените дейности, съобразно 

установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри и собствената си оферта.  

 Чл.12. ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ  по съответния договор се задължава: 

1. да изпълни услугата, предмет на договора, в срок и срещу договорената цена, в 

съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническите 

спецификации – неразделна част от договора. 

2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за 

отстраняването им; 

3. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 

изпълнението за своя сметка;  

5. да поддържа валидна застраховка за рисковете на своята професионална дейност 

в целия период на изпълнение. 

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата си;  

7. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер 

на 3% от стойността на всеки конкретен договор без ДДС в една от формите – 

парична или банкова; 

8. да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни 

актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора; 

 Чл. 13. Инструкциите и предписанията, дадени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са 

задължителни за ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, освен ако изпълнението им е 

физически невъзможно или противоречи на нормативни правила. 

 VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА 

 Чл. 14. (1) За сключването на всеки конкретен договор за възлагане на обществена 

поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ открива конкурентна процедура, като:  

1. отправя писмена покана до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по Рамковото 

споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен; 

2. определя срок от 5 работни дни от датата на получаване на поканата за 

представяне на оферта, като взема предвид предмета и времето, необходимо за изпращане 

на офертите; 

3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането 

на срока за получаване на оферти; 

4. в писмените покани за представяне на оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 

конкретния обект на поръчката, максимален срок за изпълнение на договора, който е 

задължителен за ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и те не могат да го променят в 

представените в отговор на поканата оферти, както и всички други изисквания по 

сключването на конкретния договор. 

5. Възложителят назначава комисия, която разглежда и класира получените оферти, 

по критерия „най-ниска цена“, при спазване на разпоредбите на чл.70-72 от ЗОП. Срокът 

за работа на комисията е пет работни дни от датата на отваряне на офертите. 

6. Въз основа на протокола от комисията, Възложителят определя ИЗПЪЛНИТЕЛ и 

сключва договор с него. 

7. Критерият за оценка, въз основа на който ще бъдат определяни Изпълнителите на 

всеки конкретен договор е: „най-ниска предлагана цена”.  

 (2) С поканата Възложителят изисква от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ да 
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представят оферта с конкретно ценово предложение, в съответствие с изискванията, 

посочени в поканата. 

 (3) Изпълнението на дейностите от предмета на поръчката се извършва съгласно 

описанието им в техническото предложение на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в 

неговата оферта и техническа спецификация към поканата за сключване на всеки отделен 

договор. 

 VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 15. (1) При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка във 

връзка с настоящото Споразумение, избраният изпълнител представя документ за внесена 

гаранция за изпълнение на задълженията си по него.  

 (2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-късно 

в деня на подписване на съответния договор. 

 (3) Размерът на гаранцията за изпълнение, срокът й на валидност и условията за 

освобождаването й ще се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поканата за представяне на 

оферта за възлагане на конкретната обществена поръчка. Максималният размер на 

гаранцията за изпълнение ще се определя, в съответствие с действащите към конкретния 

момент в Р. България нормативни актове относно възлагането на обществени поръчки. 

 (4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни след приемане изпълнението на съответния договор от страна на Възложителя с 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без да се дължат лихви на избрания 

изпълнител. 

 VIІI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 Чл. 16. (1) Настоящото Рамково споразумение може да бъде прекратено в следните 

случаи: 

1. с изтичане на неговия срок, при което изпълнението на възложени поръчки в 

изпълнение на това споразумение не се прекратява; 

2. по взаимно съгласие на страните. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения.  

 (3) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

с писмено уведомяване без срок на предизвестие по отношение на отделен 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. когато той не изпълнява свои задължения, посочени в това споразумение и/или 

2. когато липсва изпълнение на възложена поръчка в договорения срок. 

 (4) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

с писмено предизвестие по отношение на отделен ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

когато изпълнението на поръчка, която му е възложена не отговаря изцяло на неговия 

предмет или е толкова лошо, че не може да послужи за целите за които е необходима 

(съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени). 

 ІX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

Чл. 17. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число 

и за причинените от това неизпълнение вреди. 

 (2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те 

не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по 

настоящото споразумение. 

 (3) По смисъла на това Рамково споразумение 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. 

 (4) 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 тя е 
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могла да бъде преодоляна. 

 (5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.  

 (6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 

споразумението, че на практика водят до невъзможност на изпълнението му като цяло, 

страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 

писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на 

споразумението до отпадането на непреодолимата сила.  

 (7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят 

като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в 5 (пет) дневен срок 

писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 

споразумението. 

 (8) Ако след изтичане на 5 (петдневния) срок, страната, която е дала известието по 

ал.6, не даде известие за възобновяване на изпълнението на споразумението, втората 

страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на 

изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на 

изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) 

календарни дни. 

 (9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8, страната, която е 

дала известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на споразумението, изправната 

страна има право да прекрати споразумението и да получи неустойката за неизпълнението 

му.   

 (10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 

по ал. 4. 

 X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ  

 Чл. 18. (1) В случай, че Рамковото споразумение бъде прекратено по взаимно 

съгласие, страните не си дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ извършените и приети до прекратяването услуги.  

 (2) В случаите по чл. 16, ал. 1, 3 и 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи на 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ в споразумението обезщетение за претърпените 

вреди или пропуснати ползи, като в случаите по чл. 16, ал. 3, т.”1” и ал. 4 изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 3 % от стойността на договора.  

 XI.   ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 Чл. 19. (1)  За извършване на дейностите по Рамковото споразумение 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ПОТЕНЦИАЛЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 (2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

споразумението не може да бъде различно от посоченото в офертата на 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 (3) ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ не може да заменя посочените 

подизпълнители за изпълнение на споразумението, освен когато: 

 1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП; 

 2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

 3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;  

 (4) ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ отговаря за изпълнението на 

споразумението и при наличие на договор за подизпълнение. 
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 (5) ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ няма право да сключва договор за 

подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както 

и да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители. 

 (6) Изпълнението на дейностите по споразумението от лице, с което 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ няма сключен договор за подизпълнение, се счита за 

неизпълнение на споразумението и е основание за едностранното му прекратяване от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (7) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да изпрати 

оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя 

заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП. 

 (8) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на споразумението за подизпълнение.  

 (9) ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да прекрати договор за 

подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен 

срок от узнаването. В тези случаи ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ може да сключи нов 

договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45, ал. 1 – 5 от 

ЗОП. (10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по споразумението, за 

която ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ е сключил договор за подизпълнение, в 

присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. 

 (11) При приемането на работата избрания изпълнител  има право да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

 (12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора, след като 

получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, 

приети в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. 

 (13) Ако избраният изпълнител представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че 

договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 

подизпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва окончателното плащане по договора, без да 

прилага  ал.12. 

 XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на 

Споразумението са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 

законните или упълномощените представители на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) Неуредените условия на договорите в настоящето споразумение, се уреждат при 

подписване на всеки от тях.  

 (3) При противоречие между клаузите на настоящото рамково споразумение и тези 

на конкретния договор за възлагане на обществена поръчка, валидни ще бъдат клаузите на 

последния. 

 (3) Нищожността на някоя клауза от рамковото споразумение или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на споразумението като 

цяло. 

 (4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

рамковото споразумение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на 

такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 

България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 

 

Настоящото рамково споразумение се подписа в единадесет еднообразни екземпляра – 

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по един за всеки от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art47&Type=201/
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Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения: 

Приложение № 1– Ценови предложения; 

Приложение № 2– Технически предложения; 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ          1. За „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 

Кмет на община Гоце Делчев              Владимир Лаков Петков 

                                             ………………………………………………… 

…………………………………….  

 

                                                                   2. За „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

             Стела Петрова Стоянова 

АНТОАНЕТА ПЕНКОВА                     ……………………………………………….. 

Началник отдел „Счетоводство“             

 

                                                                   3. За„БОАЛ“ ООД 

                                                                   Милка Павлова Михайлова 

……………………………………….      ………………………………………………… 

     

 

                                                                  4. За „КИМТЕКС ЛС“ ООД 

                                Людмил Георгиев Духлевски 

                                                                  …………………………………………………. 

  

 

                                             5. За „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА 

ГРУПА“ ООД 

                     Албена Николова Маркова 

                                                                 …………………………………………………. 

 

 

                                6. За „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД 

          Пълномощник: Янка Делчева Чолакова 

                                                      ………………………………………………… 

                                                                

 

                                                                7. За „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД 

                         Димитър Борисов Шапшалов 

                                                                …………………………………………………..  

                                                               

                                                                 8. За „ПЕШЕВ“ ЕООД 

             Свилен Николов Пешев 

                                                  ………………………………………………….. 

 

                                                                9. За „СОЛАРВАТ“ ЕООД 

                                                       Пълномощник: Катя Иванова Кърсердарева -

Шербетова 

                                                                ………………………………………………….. 
  
 

                                                               10. За „ПРОТИКО ИЛ“ ООД 

     Александър Арбенов Ефремов 

                                                   …………………………………………………… 


