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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: О Б Щ И Н А ВЕЛИКО Т Ъ Р Н О В О
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГРАНТ ТОРНТОН" О О Д
ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ и окончателен одит по проект „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013"

Д О Г О В О Р
№ DIR - 5112122-С013-11/ 01.07.2015г.
На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Днес 01.07.2015Г., в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", е адрес: град Велико
Търново, пл. "Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ
ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, и
и
2. „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, град София, .наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище
и адрес: град София, бул. „Черни връх" №26, п.к 1421, БУЛСТАТ/ЕИК: 831716285,
представлявано от Марий Георгиев Апостолов в качеството му на управител от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение услуга по «Извършване на текущ и окончателен одит на проект:
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико
Търново" финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 ".
(2) Одитът следва да бъде изпълняван в съответствие с Техническата спецификация на
Възложителя и офертата на Изпълнителя, представляващи неразделна част от този договор, както
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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И с българското и европейското законодателство, свързани с дейностите по тази обществена
поръчка, Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на
околната среда и водите и бенефициента; Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 г." и
съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение, „ Насоки за извършване на текущ
одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „ Околна среда 2007 - 2013
г." и др.
(3) Мястото на изпълнение на договора е територията на Община Велико Търново.
Чл.2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа: изразяваща се в одитиране на
проект: „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико
Търново" финансиран по Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013", на свой риск, със свои
ресурси и персонал.
(2) Окончателният резултат от изпълнението на поръчката (одитни доклади и други документи,
създадени по изпълнение на възложеното с договора) са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Правата върху окончателния резултат и върху създадените по време на изпълнението
документи принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Цената за изпълнение на услугите (съгласно ценова оферта на Изпълнителя, неразделна
част от договора) е в размер, както следва:
10 061,28 /десет хиляди и шейсет и един лева и двадесет и осем ст./ лева без ДДС
12 073, 54 /дванадесет хиляди и седемдесет и три лева и петдесет и четири ст. / лева с ДДС
(2) Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка,
обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на
обществената поръчка, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предложената от него
ценова оферта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия във
връзка с тези разходи извън цената по ал. 1.
(3) Възложителя се задължава да изплаща уговорената цена за изпълнение на договора по банков
път по следната схема:
1. Авансово плащане в размер на 0 % от стойността на договора по чл. 3, ал. 1 ;
2. Междинни плащания в общ размер до 60 % от стойността по чл.З, ал.1 от договора, платими
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
/•
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
^

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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В 30 /тридесет/ дневен срок след предаване на доклад/и от извършени междинни проверки,
придружен/и с оригинална/и фактура/и и приемо-предавателен/рни протокол/и за извършената
работа. Стойността на всяко междинно плащане се определя пропорционално на обема на
одитираните разходи, спрямо общия обем на разходите по тази точка.
3. Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на цената по договора, платимо
в 30 /тридесет/ дневен срок след предаването от страна на Изпълнителя на окончателния доклад
за фактически констатации от окончателната проверка , придружен с оригинална фактура за
окончателно плащане и приемо-предавателен протокол за извършената работа.
(4) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
след представяне/наличието на всички изискуеми докзпУ1енти за осъществяване на плащане.
(5) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:
Получател: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес: град Велико Търново, нл. "Майка България" №2,
БУЛСТАТ: 000133634
ДДС № BG 000133634
МОЛ: инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Получил фактурата: Зорница Кънчева - Миладинова
Дата на данъчното събитие; номер на документа; дата; място; дата и номер на договора за
възлагане на изпълнението на дейността.
Наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за
безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта.
В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се
отнася фактзфата: "Разходът е по проект „ Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Велико Търново" финансиран по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013"
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми, в случай, че представените доклади не покриват пълния
обем на договорените услуги, преди отстраняване на недостатъците, установени с двустранен
писмен протокол. Отстраняването на непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Формираното по реда на чл.З, ал. 1 от договора възнаграждение се заплаща независимо от
характера на констатациите, изразени в докада за фактически констатации в резултат на
извършени процедури по чл. 1, ал. 1 от договора.
(8) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и
на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна
програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
Бълария,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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възстановяване по банкова сметка, както следва: BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката
SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4 (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, като срокът за
неговото изпълнение е обвързан с продължителността на договора за безвъзмездна финансова
помощ между Община Велико Търново и Министерството на околната среда и водите и е до
приключване на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците
в регион Велико Търново" финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013".
(2) Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от датата на получаване на известие от
страна на Възложителя за започване на изпълнението на одитните услуги и приключва с
цялостното изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 30.10.2015 г.
(3) Срокът на изпълнение на настоящата обществена поръчка може да бъде удължен в случай на
удължаване на сроковете на изпълнението по Договора за безвъзмездна финансова помощ между
Министерството на околната среда и водите и Община Велико Търново за изпълнение на
инвестиционен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Велико Търново" финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" и/или на
удължаване на срока на действие на договора за строителство по Проекта.
(4) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за
изпълнение на този договор, не е основание за искане и получаване на каквито и да са други
допълнителни плащания, извън посочените по-горе.

IV. ПРАВА И ЗАДЪАЖЕНИЯ НА ВЪЗАОЖИТЕАЯ
Чл.5 Възложителят има право:
1. да получи професионално и качествено изпълнение на услугата по договора
2. да получава информация за хода на изпълнението на договора от Изпълнителя без това да
създава съществени затруднения за навременното изпълнение на работата на
Изпълнителя.
3. да следи за спазването на изисквания на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по договор за
представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
•2ф7-2013" от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма]
„ Околна среда 2007-2013 с. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието Яа J/
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на окопната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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4. Да осъществява контрол за съответствие на изпълнението на договора с обема и предмета
на настоящия договор, без това да създава пречки на Изпълнителя да изпълнява поетите
задължения в съответствие с професионалните стандарти за независимост и
безпристрастност.
Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършената
услуга по договора, съгласно условията в него и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
постигнатите договорености.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя като осигури сътрудничество от страна на
всички длъжностни лица за изпълнение на договора, които пряко да съдействат на членовете на
екипа на Изпълнителя при тяхната работа.
2. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното плащане;
3. да предостави и/ или осигури достъп на Изпълнителя до цялата информация, документи,
справки и други данни, необходими за изпълнението на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 Изпълнителя има право:
1. Да получи необходимите съдействие от Възложителя за изпълнението на договора.
2. Да извърши необходимите по негова преценка тестове и други проверки, удостоверяващи
достоверността на информацията.
3. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете, определени в този
договор.
4. Да замени експерти по изпълнението на договора, вкл. ключови с други, отговарящи на
минималните изисквания на Възложителя съгласно документацията за избор на
изпълнител със съгласието на Възложителя.
Чл. 8 (1) Изпълнителят е длъжен да извърши дейностите, включени в предмета на поръчката
добросъвестно, професионално и в срок съгласно техническата спецификация и насоките за
извършване на текущ одит по ОПОС 2007-2013 г. и в съответствие с одитните стандарти.
(2) Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение за изпълнение на проекта и
дейностите по него, да бъде в съответствие с националните и международните одиторски
стандарти и да включва:
I. По отношение на „Текущия одит" Изпълнителя е длъжен да изготви междинни одитни
доклади с мнение относно:
1. Законосъобразността на съответните обществени поръчки и сключените договори и
допълнителни споразумения към тях, с изключение на обществените поръчки за
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 с. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в
обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. „бб"от ЗОП^;
2.

Осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система
на община Велико Търново.

Относно осчетоводяването на разходите, упоменати ио-горе, Изпълнителят е длъжен
да провери, че:
1. Община Велико Търново води точна и редовна документация и счетоводна отчетност,
отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна
система;
2. Община Велико Търново е реализирала хронологично, двустранно синтетично и
аналитично счетоводно записване и е съставила финансовите отчети в съответствие с
изискванията и основните счетоводни принципи, заложени в Закона за счетоводството.
Счетоводната система е неразделна част от текущата счетоводна система на община Велко
Търново. Счетоводната отчетност по проекта позволява събирането на необходимите
данни за осъществяване на финансово управление, мониторинг, верифициране на
разходите, одит и оценка;
3. Община Велико Търново води подробна аналитична счетоводна отчетност, която е
достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху
добавена стойност по проекта/договора;
4. Община Велико Търново спазва указанията на Договарящия орган относно организацията
на счетоводния процес от датата на получаването им (ако такива са издадени);
5. Данните, посочени в докладите за напредък са идентични с тези в счетоводната система на
община Велико Търново;
6. Одиторът е получил увереност, че разходите по проекта не са обект на двойно
финансиране - проверка за двойно финансиране.
II. Окончателен одит
По отношение на „Окончателния одит" Изпълнителят е длъжен да предостави
окончателен одитен доклад с мнение относно:
1. Дали дейностите по Проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро
финансово управление;
2. Дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проекта, е проведен в
съответствие с изискванията на националното законодателство;

' Чл.19,'ал. 2, т„22, б. „бб" (изм. - ДВ, бр. 40/2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 391 160 лв.
без ДДС
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на /
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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3. Дали всички декларирани разходи са действително извършени/платени и допустими, в
съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство и
дали дейностите (строителство, доставки, услуги) са действително изпълнени;
4. Дали първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с
еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни, т.е. не са дописвани,
поправяни, подменяни;
5. Дали община Велико Търново е извършила 100 % проверка на първо ниво - верификация
на разходите от изпълнители, проверки на място;
6. Дали са спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;
7. Дали всички дейности по проекта са надлежно документирани като всички документи за
разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни
органи при поискване;
8. Докладваните нередности;
9. Дали слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин;
10. Дали исканията за средства, подадени от община Велико Търново са точни, пълни и са във
формат, изискван от УО на ОПОС ;
11. Дали неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;
12. Счетоводните системи и осчетоводяванията;
13. Отсъствието на двойно финансиране;
14. Мерките за информация и публичност
(3) Изпълнителят е длъжен да изготви и предостави на Възложителя следните видове доклади в 2
екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител:
доклад по всяко изготвено от Възложителя Искане за плащане към ГД на ОПОС - в срок
от 5 (пет) работни дни след представяне на искането на Изпълнителя;
окончателен одитен доклад за изпълнение на проекта - в срок не по-късно от 3 (три)
работни дни преди датата на приключване изпълнението на дейностите по проекта.
(4) Изпълнителят се задължава да не задържа предоставените му по опис документи след
извършване на проверката и незабавно да ги върне на Възложителя.
Чл.9 (1) Изпълнителя се задължава да информира Възложителя за всички обстоятелства,
възникнали преди или по време на изпълнение по договора, които биха могли да засегнат
неговата независимост и обективност при изпълнението на услугата.
(2) В хода на изпълнение на услугата Изпълнителят е длъжен незабавно да информира
Възложителя за възникналите трудности и проблеми при изпълнение, както и за необходимите за
преодоляването им мерки.
(3) Изпълнителят се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност
да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

специфични изисквания за упражняване на услугата, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от
три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора
Чл.10 Невъзложени от Възложителя услуги не подлежат на заплащане.
Чл.11(1) Изпълнителят се задължава да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна
информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на неговите представители;
(2) Изпълнителя е длъжен при констатиране на нередности и неспазване на правилата за
разходване на средства по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. ", незабавно да
изготви Доклад за нередности до Възложителя.
(3) Изпълннителя е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова
помощ, сключен между Община Велико Търново и Договарящия орган по оперативна програма
„Околна среда" 2007 - 2013 в това число и:
- изпълнява указанията и изискванията на Възложителя, когато те не противоречат на
императивни правни норми, клаузите на този договор, на Договора за безвъзмездна финансова
помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и Община Велико Търново,
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." и съпътстващите документи във връзка с
нейното изпълнение или са технически неосъществими;
- спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна
програма "Околна среда 2007 - 2013 г." задължение да спазва изискванията за съхранение на
документацията за проекта, определени в указанията на Договарящия орган;
- осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на
документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, в случай на проверки на място от
страна на Възложителя, Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.", Сертифициращия
орган, Одитирапщя орган и органи и представители на Европейската комисия;
- изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
- да не разпространява пред трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на
задължение, произтичащо от нормативен акт или настоящия договор, информация за
Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод
изпълнението на този договор, определена от Възложителят като поверителна, като
Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от
подизпълнителите си;
- да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този
договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства;
- да спазва всички изисквания за защита на личните данни, както и поверителността на всички
предоставени документи, информации и други материали;
- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в указанията на
Логоваояшия,ойРайГ
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програмФ
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително задължения да
определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от
естеството на проекта, пряко ангажирани с неговото управление, които да присъстват при
извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица; да осигури достъп
до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или
системи, отнасящи се до проекта; да предостави на проверяващите лица свободен достъп до
обекта, реализиращ се / реализиран в резултат на проекта; да осигури достъп до документацията,
която се държи и/или съхранява от изпълнителите, подизпълнителите, партнъорите и
асоциираните партньори по проекта; да съдейства на проверяващите лица при вземането на
проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.;
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
- да посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по проекта, наименованието на
оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както
и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане;
(4) Изпълнителя е длъжен:
- да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението на договора
за своя сметка;
- не възлага работата или части от нея на подизпълнители, различни от посочените в офертата на
Изпълнителя;
- да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с
еквивалентна доказателствена стойност)/ документ, удостоверяващ начина на образуване на
общата стойност на разходите, предвидени в тези документи.
(5) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите,
свързани с изпълнение на одитната дейност, поради която причина да иска изменение или
допълнение на този договор.

VL ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Чл.
12.(1) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за необходимостта от междинен
одитен доклад, като му предоставя междинно искане за средства.
(2) Изпълнителя извършва проверка, след което предава междинния одитен доклад по реда на
чл.14 ал.1.
Чл. 13. (1) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за необходимостта от окончателен
одитен доклад, като му предоставя проект на окончателно искане за средства, в което не е
включена сумата на окончателното плащане на Изпълнителя.
(2) Изпълнителя извършва проверка, след което предава окончателен одитен доклад по реда на
ЧЛ.15 ал.1., в който не е включено окончателното плащане към него.
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Този доку лент е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи грялата отюворност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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(3) След като направи плащане по чл.З, ал.З т.З, Възложителя предоставя на Изпълнителя
окончателно искане за средства, в което е включено окончателното плащане на Изпълнителя.
Чл. 14. (1) Изпълнителят предава междинните доклади на екипа за управление на проекта, с
приемателен протокол.
(2) В срок до пет работни дни от датата на приемателния протокол, Възложителят одобрява
докладите по ал.1 с утвърдителен протокол или изпраща на Изпълнителя препоръки за корекции.
Забележките и възраженията могат да касаят единствено пълнотата и обема на изпълнението
съгласно уговореното, но не и заключенията и констатациите на Изпълнителя по същество.
(3) След подписване на утвърдителен протокол за докладите, Изпълнителят издава фактура в
законоустановения срок.
Чл. 15. (1) Изпълнителят предава проект или окончателен доклад на екипа за управление на
проекта, с приемателен протокол.
(2) В срок до пет работни дни от датата на приемателния протокол. Възложителят одобрява
проекта или окончателния доклад с утвърдителен протокол или изпраща на Изпълнителя
препоръки за корекции. Забележките и възраженията могат да касаят единствено пълнотата и
обема на изпълнението съгласно уговореното, но не и заключенията и констатациите на
Изпълнителя по същество.
(3) След подписване на утвърдителен протокол за окончателния доклад, Изпълнителят издава
фактура в законоустановения срок.

VII. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ
Чл.16 Изпълнителят носи пълна отговорност за работата си при изпълнение на възложеното.
Чл.17 При забава на изпълнението Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % от
договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от стойността на
договора.
Чл.18 (1) Възложителят може да прекрати или развали договора, като има право на неустойка в
размер на 10 % от стойността на договора, ако Изпълнителят:
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този
договор;
2. не изпълнява или не е изпълнил задълженията си за съставяне и представяне на доклади или на
друга информация;
3. не е изпълнил други задължения по договора.
(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора поради неизпълнение на
Изпълнителя, последният дължи връщане на недължимо полз^ените авансово суми в срок.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма'
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
'^Р^^ставлявано от Министерството на околната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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писмено определен от Възложителя, в случай на получени такива. При забава за връщането на
тези суми в посочения от Възложителя срок, се дължи законната лихва по чл. 86 от ЗЗД.
Чл.19(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго
неизпълнение на задължения по този договор. Възложителят има право да изисква съставянето
на констативен протокол, подписан от представител на Възложителя и Изпълнителя или негов
служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на Възложителя срещу
Изпълнителя, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към
Изпълнителя суми.
(2) При отказ на Изпълнителят или на негов служител за подписване на констативен протокол за
неизпълнение, както и при невъзможност представител на Възложителя да се свърже със
служител на Изпълнителя, констативния протокол се подписва от Възложителя или негов
служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на Възложителя
срещу Изпълнителя, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими
към Изпълнителя суми.
Чл.20 При каквото и да било неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят може да
търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда
на чл.19, ал.1 и 2.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 21. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на
свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като
непредвидени обстоятелства, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.
"Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер,
възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли
да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия
(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да
възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидено обстоятелство.
(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да
бъде преодоляно.
(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидено
обстоятелство, е длъжна в три дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването,
съответно - за преустановяване въздействието на непредвидено обстоятелство, като към
уведомлението прилага наличните релевантни документи и доказателства.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна
пролома
„Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
"РВ(>0!'^^''явано от Министерството
на околната среда и водите.
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(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидено
обстоятелство, не може да се позовава на непредвидено обстоятелство, ако не е изпълнила
задължението си по ал. 4.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.22 Договорът може да бъде прекратен:
1 .с окончателното му изпълнение
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
З.при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от
изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната
страна суми;
3. при обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя;
4. при прекратяване на Изпълнителя;
5. В случай на прекратяване на ДБФП, като Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените
към момента на прекратяване на Договора дейности, въз основа на протокол за действително
извършени дейности, съставен и подписан от страните по договора, чрез упълномощените им
представители.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едномесечно писмено предизвестие до
Изпълнителя, когато Изпълнителят не може да осигури за целия период на изпълнение екипа, с
който е бил определен за изпълнител на тази обществена поръчка и не осигурява заместващи
ключови експерти с еквивалентна на минималните изисквания квалификация и професионален
опит;
7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи.
Чл.23(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска
връщане на авансово предоставени средства, при полз^ени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на
несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат
изпълнението на настоящият договор, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията
си по договора.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право
на неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. Едностранното прекратяване не
освобржДЙа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от заплащане на дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или
"(бечЦетения.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на
изпълнител на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени
нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент на съвета (ЕО, Евратом),
№1605/2002, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент на
Съвета (ЕО, Евратом) №1995/2006.
(5) В случаите по ал. 4 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на изпълнителя
направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме
действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.24 Съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки страните по настоящия договор
за обществена поръчка не могат да го изменят освен в случаите, в които законът позволява това.
Чл. 25. Настоящият договор се счита сключен с подписването му от двете страни.
Чл. 26. Недействителността на някоя от клазуите на договора, не влече недействителност на
целия договор.
Чл. 27. За всички неуредени въпроси в договора, както и при разногласия между страните, се
прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите и нормите на действащото в
Република България гражданско законодателство.
Чл. 28. Всички възникнали спорове по изпълнението на договора се решават по споразумение
между двете страни, а ако не се постигне такова - по съдебен ред.
Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор адреси. При
промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новият
си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за
страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.
Чл.29. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка
с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в този договор се прилага Търговския закон и Закона за задълженията и договорите,
ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд,
определен по правилата на ГПК.
Чл. 30. Страните по настоящия договор се задължават да защитят по подходящ начин
конфиденциалността и професионалната тайна на цялата информация и документите, до които
имат достъп при изпълнение на услугите по договора. Възложителя няма право без
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
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официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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предварителното съгласие на Изпълнителя да разкрива на трети лица, да публикува или по друг
начин възпроизвежда изцяло или части от докладите, изготвени от последния, освен в случаите, в
които това се изисква съгласно приложим закон или съгласно правилата, регулиращи ОПОС.
Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката
2. Ценовото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката.
3. Насоки за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по ОПОС
4. Технически, спецификация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНС|В
Кмет на Община Велимр Х т ^ н о ^
Даниела Данчева^
Началник отдел ^ЪюД^ет"
Съгласуван с:
Десислава Йонкова:^
Директор на дирекция'"Правна"
Зорница Кънчева:
Началник на отдел ОС
Димитрина Йорданови - Бдагбева:
Юрист на проекта
'(
Ана Тодорова:
Финансист на проекта

H«4V10I-IA'\HA
СТРАТЕГИЧЕСКИ,
РЕФЕРЕНГНА
500/-2013

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна про^ама
„ Околна среда 2007-2013 г. ". Възложителят носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
.1

.1

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ и окончателен одит по
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Велико Търново" фицансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013"
ОТ „Грант Торнтон" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, бул.
Черни връх № 26, регистрирано по фирмено дело № 9558/1995 г. на Софийски градски съд,

с Е И К 831716285, тел.: + 359 2 980 55 00, факс: + 359 2 980 48 24, e-mail:
office@gtbulgaria.com

Разплащателна сметка:
IBAN сметка:
BIC код на банката:
Банка: .
Град/клон: i
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧАЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ и

окончателен одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Велико Търново" финансиран но Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013"
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изисквагшята па
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я . Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български л е в а ^ о следната
банкова сметка:

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени^фактури.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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3. Предлагаме цена за извършване на услугата:
10 061.28 /десет хиляди шестдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/ лева без
ллс
12 073.54 /дванадесет хиляди седемдесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ лева
сЛДС.
3.1. Начин на ценообразуване:

Брой

Ед.
Цена
лв.

V

Мерна единица

Обшо
лв.

Възнаграждения за екип
Ръководител на одиторския екип

човекочас

22

22

484.00

Експерт - 1

човекочас

30

22

660.00

Експерт - 2

човекочас

30

22

660.00

Експерт в о б л а с п а на процед}^и, свързани
с нередности и измами, корупция и
конфликт на интереси

човекочас

30

22

660.00

Експерт юрист

човекочас

20

22

440.00

Експерт инженер

човекочас

30

30

900.00

Б р о й пътувания
(индикативно)

7

700

4,900.00

1

350

350.00

Разходи
дневни)

за местни

пътзтзания

(пътни

и

Др}ти консргативи, комуникационни услуги
— мобилна телефония, режийни разходи ток, вода, интернет и др., приспадащи се
към
изпълнението
на
ангажимента
(приблизително)
Печалба
Обща цена за изпълнение на ангажимента (лева)

•
^^^^^И

-

г
-

1,007.28
^>вС061.28

)

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без
ДДС. п р и несъответствие между цифровото и изписаната с думи цена ще се взема предвид
изписаното с думи.
Посочена цена включва:
Всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за
качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и
други разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и възнаграждения за експертите,
предвидени да участват в изпълнението на поръчката, такси, печалби и всички^д-0ути суми,
съгласно т.3.1. от настоящото ценово предложение.

Дата: 08.04.2015 г.

Подпис

ат:.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

