
Д О Г О В О Р 

2016 г., в гр. София, между: 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, с адрес: гр. София, бул. 
„Цар Борис ПГ' № 136, БУЛСТАТ 831901762, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
представлявана от Ваня Григорова - изпълнителен директор, и Георги Игнатиев -
началник на отдел „Финанси и стопанско управление" (ФСУ), от една страна, 

и = , . 
„ИНФО-ЛОГИКА" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, 

район Студентски, ж.к. Младост, бл. 98, вх. Ж, ап. 109, ЕИК 121792044, наричано за 
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", представлявано от Георги Кирилов Георгиев - управител, 
от друга страна, 

на основание чл. 112 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка е чл. 20, ал. 1, т. 1, 
б. „б" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 44/20.10.2016 г. на 
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна система 
за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от 
Националната система за мониторинг на КАВ в реално време съгласно Решение 
2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480" и във връзка с изпълнение на проектно 
предложение за „Създаване на информационна система за докладване на данни за 
качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на 
КАВ в реално време" (нар. по-нататък „проекта"), неразделна част от Заповед № РД-ОП-
80/15.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ на ИАОС, за което 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу възнаграждение: „Създаване на информационна система за докладване на данни 
за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг 
на КАВ в реално време съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480", 
съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 и ценовата 
оферта - Приложение № 2, и в съответствие с Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3, представляващи неразделна част от настоящия 
договор. 

(2) Предметът на настоящия договор включва изпълнението на следните етапи: 
" ЕТАП 1: Проектиране на интегрираната информационна система - детайлизиране 
обхвата и функционалността на интегрираната информационната система; 
• ЕТАП 2: Внедряване на базата данни, разработена техническа и функционална 
характеристика на информационната система; 
• ЕТАП 3: Разработка на прототип на интегрирана информационна система; 
• ЕТАП 4: Внедряване, тестване и интегриране на информационната система, 
актуализиране на интегрираната информационна система с наличните при Възложителя; 
• ЕТАП 5: Приемане на информационната система и обучение. 

(3) За изпълнението на дейностите по ал. 2 се изготвя доклад, в зависимост от 
етапа на изпълнение, съгласно Техническата спецификация. 
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П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2. (1) Общата стойност на договора, съгласно ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е 489 560 лв. (четиристотин осемдесет и девет хиляди петстотин 
и шестдесет лева) без ДДС или 587 472 лв. (петстотин осемдесет и седем хиляди 
четиристотин седемдесет и два лева) с ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за изпълнение на всички дейности, съставляващи предмета на договора. 

(3) Плащанията по договора се извършват в лева, след приемане на съответната 
извършена работа, съобразно таблица № 1 от Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписване на двустранен протокол от комисията за приемане на 
работата по договора, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и от представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена 
фактура в оригинал. 

3.1. Всички плащания по договора се извършват след осигурено финансиране от 
бюджета на проект „Създаване на информационна система за докладване на данни за 
качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг 
на КАВ в реално време". 

(4) Плащанията се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: при банка Уникредит Булбанк АД-клон Овча Купел банкова 
сметка: 

IBAN: BG96UNCR96601016854705, 
BIC: UNCRBGSF, 

до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на двустранния приемо-предавателен 
протокол по ал. 3. 

(5) Плащанията се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно 
плащане, както следва: 

5.1. Авансово плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на 
договора, или 48 956 лв. (четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест 
лева) без ДДС, или 58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и 
седем лева и двадесет стотинки) с ДДС, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни 
след подписване на договора и след приемане на „Встъпителен доклад" съгласно 
Техническите спецификации. 

5.2. Междинни плащания в размер на 80% (осемдесет процента), дължими както 
следва: 

5.2.1. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през втория месец за изпълнението на дейности, свързани с разработката на 
базата данни към информационната система по ЕТАП 2; 

5.2.2. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през третия месец за изпълнението на ЕТАП 2 - „Внедряване на базата 
данни, разработена техническа и функционална характеристика на информационната 
система"; 

5.2.3. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 



работата през четвъртия месец за изпълнението на дейности, свързани с работата и 
подготовката на прототипа на интегрираната информационната система по ЕТАП 3; 

5.2.4. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв, 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) е ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през петия месец за изпълнението на дейности, свързани с работата и 
подготовката на прототипа на интегрираната информационната система по ЕТАП 3; 

5.2.5. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през шестия месец за изпълнението на дейности, свързани с работата и 
подготовката на прототипа на интегрираната информационната система по ЕТАП 3; 

5.2.6. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през седмия месец за изпълнението на дейности, свързани с работата и 
подготовката на прототипа на интегрираната информационната система по ЕТАП 3; 

5.2.7. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) е ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през осмия месец за изпълнението на ЕТАП 3 „Разработка на прототип на 
интегрирана информационната система"; 

5.2.8. 10% (десет процента) от стойността на договора, или 48 956 лв. 
(четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без ДДС, или 
58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане на отчет за 
работата през деветия месец за изпълнението на ЕТАП 4 „Внедряване, тестване и 
интегриране на информационната система, актуализиране на интегрираната 
информационна система с наличните при Възложителя данни"; 

5.3. Окончателно плащане - 10% (десет процента) от стойността на договора, 
или 48 956 лв. (четиридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест лева) без 
ДДС, или 58 747,20 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и седем лева 
и двадесет стотинки) с ДДС, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
приемане на „Финален доклад" по изпълнението на ЕТАП 5 „Приемане на 
информационната система и обучение". 

(6) Изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2 се извършва съгласно представения 
и впоследствие конкретизиран с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ времеви график за изпълнение на 
договора, е оглед спазване на крайния срок за изпълнението му. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа точно и систематизирано деловодство, както и 
пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, 
позволяващи да се установи дали разходите са действително направени във връзка с 
изпълнението на дейностите по договора. 

(8) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, в която 
задължително се вписва следният текст: „Разходът е съгласно Заповед № РД-ОП-
80/15.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, по проект „Създаване на информационна система за 



докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната 
система за мониторинг на КАВ в реално време". Сроковете за плащане по ал. 5 на чл. 2 
от договора не текат до представянето на фактурата на възложителя. 

I I I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора по всяко време, 

включително чрез проверки на място, без с това да затруднява работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Да изисква и получава по всяко време информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
относно степента на изпълнение на дейностите, предмет на договора; 

3. Да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно необходимостта от 
предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението на 
поръчката проблеми; 

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, без 
отклонение от договореното и без недостатъци; 

5. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, 
уговорени в този договор и предвидени в Техническите спецификации на поръчката; 

6. Да приеме изпълнените дейности в случай, че същите съответстват но обем, 
съдържание и качество на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в Техническите 
спецификации на поръчката и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7. Да връща с двустранно подписан протокол за преработка на непълно и/или 
некачествено изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като определя допълнителен 
срок за това; 

8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява мерките за информация и 
публичност, съгласно Техническите спецификации на обществената поръчка; 

9. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да нанася корекции и да преработва 
документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на 
неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие е указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази изискванията на Техническата 
спецификация на поръчката и па техническото си предложение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да приеме работата и съответно да я заплати, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не изпълни своите задължения. 

Чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури необходимите условия за работа и достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

съответните звена, необходими за изпълнението на предмета па договора; 
2. Да осигури цялата изходна документация, необходима за изпълнението на 

дейностите по договора, както и достъп до своите действащи към момента нормативни 
документи и информационни системи.; 

3. Да определи по списък служителите, които да преминат обучението, 
предвидено в Техническото задание; 

4. Да определи представител/и за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
изпълнението на договора: лица, длъжности и данни за контакт; 



5. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, за които е осведомен, 
възникнали в хода на изпълнението на дейностите по договора, и да му съдейства за 
тяхното преодоляване; 

6. Да одобри и приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако тя е извършена 
съобразно изискванията в Техническите спецификации и уговореното в договора; 

7. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в размер, по 
начин и в срок, уговорени в договора; 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 

изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор; 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и 

сроковете, определени в договора; 
3. Да бъде информиран своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали 

проблеми в срока на действие на договора, които са свързани и/или могат да повлияят 
върху изпълнението на предмета на обществената поръчка; 

4. Да получава в срок договореното възнаграждение в размера, при условията и 
сроковете, уговорени в чл. 2 от настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълни възложеното по чл. 1. с грижата на добър стопанин, при спазване 

на изискванията за ефикасност, прозрачност и качество, в съответствие с най-добрите 
практики в съответната област и с настоящия договор. Отклонения от посочените 
срокове се допуска само след изрично писмено одобрение от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Да пази в тайна всички обстоятелства, станали му известни по повод и във 
връзка с изпълнението на настоящия договор. 

3. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение 
на възложените дейности, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, 
както и за мерките, които са взети за отстраняването им. 

4. Да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в 
изпълнението на работата си за своя сметка и в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
като предостави същата с необходимото и уговорено качество; 

5. Да уведоми с писмено предизвестие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на 
изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването 
й; 

6. Да се придържа към всички приложими стандарти, норми, закони и 
подзаконови нормативни актове на националното законодателство и актове на 
Европейския съюз, имащи пряко отношение към изпълнението на договора; 

7. При приемане на нови нормативни актове или изменение на нормативни актове, 
имащи отнощение към изпълнението дейностите по настоящия договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приведе обекта на поръчката по чл. 1 в съответствие с 
изменените актове, 

8. Да извърши услугите по договора чрез експертите, включени в списъка на 
експертите, който представлява неразделна част от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и от 
настоящия договор. 

8.1. Промяна на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се допуска, освен при наличие на 
обективни причини (придобиване па трайна нетрудоспособност, смърт и др.). 
Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование. 



квалификация и опит, за него не трябва да са налице основания за отстраняване от 
процедурата и той трябва да отговаря на първоначално установените критерии за подбор. 

9. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него при 
изпълнение на настоящия договор, техническите носители, съдържащи изходен код и 
изпълними програми, документация и ръководството за работа, необходими за 
изпълнението на настоящия договор; 

10. Да извърти подготовка и проведе обучение на лицата, определени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с разработените модули. 

11. Да изпълни своите задължения по настоящия договор безпристрастно и 
лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и най-добрите практики в 
съответната област; 

12. Да спазва общите условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
съгласно Заповед № РД-ОП-80/15.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите 
във връзка с изпълнението на проект „Създаване на информационна система за 
докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната 
система за мониторинг на КАВ в реално време". 

13. Да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 
изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация. 
Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна система на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. Счетоводните отчети и разходите, 
свързани с проекта, трябва да са в съответствие с изискванията на общностното и 
националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да гарантира, че данните, посочени в исканията за 
плащане, междинните и окончателни доклади, отговарят на тези в счетоводната система 
и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. 

15. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 
интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни 
органи, включително на Сертифициращия орган на Европейската комисия, както и на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи 
проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 
националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази 
данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта. Документите трябва 
да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява 
проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми Управляващия орган за точното им 
местонахождение. 

17. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и 
измами, бюджет, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, 
което предизвиква или може да предизвика нередност или измама; 

18. 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 изменения или допълнение към същия. 

19. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 



20. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по 
договорите за подизпълнение в срок от 3 (три) дни от извършване на съответното 
плащане, в случай, че има посочени такива в офертата. 

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 
Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, е 

10 месеца от сключване на договора, но не по-късно от датата на приключване на 
проекта. Срокът за гаранционното обслужване на информационната система и условията 
за това се определят в чл. 10 от настоящия договор. 

(2) Срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането в случаите, когато 
изпълнението на договора е спряно поради изключителни и/или непредвидени 
обстоятелства по смисъла на нар. 2, т. 17 и т. 27 от ДР ЗОП. 

(3) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникването на обстоятелства, които биха могли да доведат до забавяне на 
изпълнението на договора в срок от 3 (три) работни дни от момента на тяхното узнаване, 
установяване или настъпване, като към уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага 
описание на действията, които планира да предприеме и сроковете за тяхното 
извършване, за да предотврати забавено изпълнение по договора. 

(5) Срокът на договора може да бъде удължен с допълнително споразумение, 
подписано от двете страни, в случай на удължаване срока на проекта до неговото 
приключване. 

Чл. 7. (1) За приемане на изпълнението на договора, както и всички дейности, 
касаещи неговото изпълнение, се изготвят нриемо-предавателни протоколи, подписани 
от представител на изпълнителя и от комисия, назначена със заповед на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Когато изпълнението на съответната дейност е точно, качествено, отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е в сроковете съгласно времевия график одобрен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, комисията, в срок до 3 (три) работни дни, от получаването на 
доклада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписва доклад, с който удостоверява пред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на съответната дейност/ приемане на извършената 
работа. 

(3) Окончателното приемане на изпълнението се извършва с окончателен доклад, 
подписан от комисията по чл. 7 на настоящия договор. 

(4) Комисията може да откаже да приеме изпълнението, когато са налице 
констатирани недостатъци. Писмената форма на отказ трябва да съдържа доказателства 
за несъответствие на изпълнението с изискванията на Техническото задание и този 
договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може: 

а) да даде срок за довършване или поправяне на съществени, но отстраними 
недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б) да приеме изпълнението с недостатъци, които не дават съществено отражение 
върху качеството на работата; 

в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на поръчката с окончателен доклад 
в случаите по букви „а" и „б" в срок до три дни след изтичане на срока по буква „а", 
съответно след представяне на работата в хипотезата на буква „б". 

(5) При своята дейност комисията може да иска писмени обосновки, 
допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, 
свързани с дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, необходими за 
окончателното приемане на изпълнението. 



Чл. 8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
(1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция 

за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС по чл. 
2, ал.1 за срока на изпълнение на договора, или като абсолютна сума в размер на 24 478 
лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева), която се 
депозира по следната банкова сметка: 

Общинска банка, клон „Денкоглу", гр. София, 
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01 
BIC: SOMBBGSF 
(2) Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция 
със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, определен 
в чл. 6. В случай, че срокът на договора бъде продължен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да продължи срока на банковите си гаранции. 

(3) Гаранцията може да бъде под формата на застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие па отговорността на изпълнителя. 

(4) При предоставяне на гаранция под формата на застраховка - тя следва да е в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след 
изтичане на срока на договора, определен в чл. 6. В застраховката трябва да е изрично 
установено, че тя обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и задължение на застрахователя да извърши безусловно 
плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си но договора, в съответствие 
е определеното в него. 

(5) Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на 
задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 5, ал. 2 на договора. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция или застраховка, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

(7) При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, 
гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един месец, без да се начисляват 
лихви. 

(8) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. 

(9) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други 
плащания по нея, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение на целия 
период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
(1) Гаранционното обслужване на изпълнението по чл.1 от настоящия договор е 

за срок от 2 години от деня след подписването на окончателен доклад по чл.7, ал,2. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички установени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствия при функционирането на електронния регистър и 
актуализираната информационна системата, съгласно изискванията на настоящия 
договор. 

(3) За всяко несъответствие се съставя констативен протокол. 
Чл. 10. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



(1) За изпълнение на дейностите по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури екип от експерти в съответствие с посоченото в офертата му. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата, посочени в представения 
към офертата му списък съгласно чл. 5, ал. 8.1. 

(4) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 2 във вр. с чл. 5, ал. 8.1., 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните 
причини и прилага доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага 
експерт, който да замени досегашния. Предложеният експерт трябва да отговаря на 
всички минимални изисквания на възложителя, посочени в условията на обществена 
поръчка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя доказателства за това. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже 
предложения нов експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме 
предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ново уведомление, което съдържа описаната в ал. 
4 информация и доказателства. 

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
(1) При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения 

неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети от 
процента) от стойността на договора, съответно на етана, за всеки просрочен ден, но не 
повече от 25% (двадесет и пет процента) от същата цена. 

(2) При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения неизправната 
страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на 15% (петнадесет 
процента) от цената на договора. 

1. При частично неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер определен в ал. 2 върху стойността, 
съответстваща на неизпълнението. 

2. При лошо изпълнение на договора или на част от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от цената 
на целия договор, съответно на частта от него. 

(3) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки но реда на този раздел. 

(4) Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите 
задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от 
извънреден характер. 

1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3 (три) 
дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за 
преустановяване действието им. 

Чл. 12. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила. 
(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 (три) дни от настъпването 
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди. 



(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения по договора спира, доколкото те не могат да 
бъдат изпълнени по алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи. 

(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, 
както и недостигът на парични средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
(1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока по чл. 9; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при виновно н e и з н ъ J ш e н и e на задълженията па една от страните по договора -

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. по реда на 118 от Закона за обществените поръчки. 
6. когато са нacтъпиJш съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, различен от този, посочен в офертата; 
5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да сключи договор със свързано лице и прекратява 

едностранно договора в случаите, в които се установи, че е свързано лице с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото 
и да е, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица. 

Чл. 15. СЪОБЩЕНИЯ 
(1) Всички съобщения, уведомления и известия между страните, свързани с 

изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са 
подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 18, ал. 7. 

(2) За дата на съобщението се смята: 



- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението cpeniy подпис от 
страна на надлежно упълномощено лице; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
- датата на приемането - при изпращане по телефакс. • ?̂ 
(3) За валидни данни на страните, адреси за приемане на съобщения, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „ИНФО-ЛОГИКА" ООД, гр.София, Бул. "Цар Борис ПГ 
№168,Бизнес център „Апдромеда" ет.5, офис 54; 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, 
гр. София, бул. „Цар Борис 1П" № 136 

(4) При промяна на данните по ал. 3 или на банковите сметки съответната страна 
е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 16. СПОРОВЕ 
(1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят 
в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

(2) В случай на неностигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от 
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване ще се отнасят за решаване от компетентния съд на територията на Р. 
България. 

Чл. 17. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива всички права на интелектуалната собственост 

(авторското право) върху изработеното по силата на този договор от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор на трета страна. 

(3) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 

(4) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с 
допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни 
или техни упълномощени представители при спазване на разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки. 

Чл. 18 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
(1) Договорът влиза в сила от датата па подписването му от двете страни. 
(2) При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, 

които са неразделна негова част: 
(3) Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 от 

настоящия договор. 
(4) Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 2. 
(5) Техническа спецификация на Възложителя - приложение № 3. 
(6) Документ за платена гаранция за изпълнение - Приложение № 4. 
(7) Упълномощени лица по настоящия договор: 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Емилия Стойнева, началник на отдел МВШРМ, тел. 02 
9406443, 0889013155, ел. поша airproiect(g),eea.govemment.bg 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Георги Георгиев Управител ;тел. 0888 94 16 83 ел.поща: 
g.georgiev@info-logica.com 

mailto:g.georgiev@info-logica.com


Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра — един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



До 

Клон 

/ / п>дпи:яшнарвдап»>*/9ношгтя 

тт на полуштеля ^ 

Нужди странно лиие 
по смисьпа на 
В1и1угния закон 

С на банката на получателн 

При банка - име на банката на_получатвпя 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА 
за плащане от/към бюджета 

Вид валута 

Сума с думи 

Основание за плащане / , 

I пйШ^вния 

1 1 1 1 1 
Вцдк' Номер на документа, по който се плаща Датайдммгзгг^ на докумен|а 

Период, 33 който се плаща 
От дата (ддиигггг) До дата (дднигггг) 

Задължено лице - наименование на юридическота лице или трите имена на физическото лице лжено лице - наименование на юридическота. 

I I I I I I I I 

Чужов странно лице 
по сиисьлв на 
Взиугит) закон 

ЕИК/код ПО БУЛСТАТ на задълженото лице ЕПН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице 

Наредител - наименование на юридическото лице иЛи трите имена на физическото лице 

'А 
шЖнанарвдйтепя 

Платежна система 



Е В Р О П Е Й С Ж С Т Р У К Т У Р Н И Л 
ИНВЕСТИЦ)':0НН1* ФОНдии = 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
О К О Л Н А С Р Е Д А 

Проект ВС1вМ10РПП2-?).001-0001 "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на 
атмосферния въздух като част от Националната сисгамата за мониторинг на КАВ в pйaJrнo врсме"с бенефициент 

Изпълнителна агенция по околна среда 

ЦЕНОВО ИРадЮЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

"Създаване на информационна система за докпадване па данни за качеството на 
атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КА в в реално 

време съгласно Решение 20П/850/ЕС. иЛиректива (ЕС) 2015/1-480" 

Представяме Ви нашето ценово предложете за участие в обществена поръчка с 
шрепосочения предме!. 

Предлагаме цепа за изпълпепие на всички дейности с-ьгласно Техническите 
спецификации и останалите изисквания в документацията за участие в процедурата в размер на: 

Обща цепа на услугата без ДДС 489 560,00 лева: 

/Четиристотин осемдесет и девет хиляди петсто1ин и шестдесет лева/ лв. без ДДС 

/цифром и словом/ 

Обща цена на услугата с ДД(^ 5К7 472,00 лева 

/Петстотин осемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет идва /лв. с ДДС 
/цифром и словом/ 
I (сната сс представя в български левове, без и с вкшочеп ДДС. 
Ние сме съгласни да се придържаме към това ценово предложепие за срок ог 6 месеца 

след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие, 
Приемаме, че едипствепо и само пие ще бъдем отговорни за евснтуатно допуснати 

грешки ИJШ пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 
При несъответствие мелсду посочените с цифри и изиисадит^ с думи цеш4, щс се вземат 

предвид изнисаниге с думи. ч 

Образец № 5 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Управител (длъжност на представляващия участника) 

7̂ a•ra: 09.09.2016г., 

wmv.eufwKls.bi: 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд ма Европейския съюз и от държавния бюджет на 
Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." 

http://wmv.eufwKls.bi











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Dog&Gar&Cenovo
	TP_Infologika
	2
	3
	4
	5
	6
	7


