ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ, ЦВЕТЯ, ТРЕВЕН ЧИМ И ТРЕВНИ СМЕСКИ,
ПАРКОВА МЕБЕЛ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ ПО
ПРОГРАМА: „ЗЕЛЕНА СОФИЯ 2019”
Обект по проекта: ........................................................................................................
......................................................................................................................................
Сума на проекта: …............................... лева
Днес, ................2019 г., в гр. София, между: СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр.София,
ул.”Московска” 33, представлявана от Йорданка Фандъкова – Кмет, наричана понататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
[пълно наименование на Бенефициента]
с адрес: ...............................................
......................................................................................................,
представлявано
от
......................................................................управител
на
Етажна
собственост/представляващ
Сдружение
на
собствениците/представляващ
ЮЛНЦ/Читалище, наричан по-нататък БЕНЕФИЦИЕНТ, от друга страна се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. С настоящия договор Столична община предоставя широколистна, иглолистна
дървесна растителност, храсти, цветя, тревен чим и тревни смески, паркова мебел,
машини, инструменти и материали за ремонт, за изпълнение на проект „Зелена София”
(наричан по-нататък „Проект”), а БЕНЕФИЦИЕНТЪТ приема предоставените
материали и се задължава да изпълни Проекта при спазване на изискванията на
договора.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя материали при условията на настоящия договор и
представляващото неразделна част от него приложение Б. С подписването на договора
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички
приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи
от тях задължения.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Крайният срок за изпълнение на Проекта, финансиран по настоящия договор е
30.11.2019 г.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
Чл. 4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава:
4.1. Да изпълни качествено и в срок проекта, неразделна част от договора и да
отговаря за цялостното му изпълнение;
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4.2.Да води пълната техническа, икономическа и друга документация по проекта
в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и изискванията на
Програмата;
4.3. Да оказва съдействие на експертите/консултантите на Програмата, като
предоставя физически достъп до обекта, предоставените инвентар и механизация,
информацията и проектната документация, както по време на изпълнението, така и в
тригодишния период след завършване на Проекта;
4.4. Да стопанисва с грижата на добър стопанин и да отговаря за поддръжката и
опазването на предоставените материални активи по Проекта;
4.5.Да поддържа и опазва чистотата в и около поставените кошчета, пейки и др.;
4.6. Да съдейства на експертите/консултантите на Програмата при извършването
на проучвания за резултатите от изпълнението на Проекта;
4.7. Да запази предназначението на придобитите материални ценности за период
не по-кратък от три години след завършване на Проекта;
4.8. При приключване изпълнението на проекта да предаде на Комисията на
Програмата финален отчет и подпише двустранен протокол. При наличие на
съфинансиране на проекта от страна на бенефициента, във финалния отчет и
двустранния протокол задължително се описва и изпълнението на съфинансираната
част. При неизпълнение на
предложението за съфинансиране се прилагат
разпоредбите на чл. 9.2. от настоящия договор.
Чл. 5. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право:
5.1. Да използва предоставените му материали и оборудване съобразно
одобрения Проект, неразделна част от договора;
5.2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при
извършване на дейностите по предмета на договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.1. Да осъществява цялостен контрол върху изпълнението на Проекта относно
сроковете, качеството, количеството и др. във всеки момент от изпълнението на
договора;
6.2. Да организира процедурите за закупуване на материали и оборудване, които
след доставката им предостави на БЕНЕФИЦИЕНТА по договора.
6.3 Чрез кметовете на райони, да упълномощи лица - служители от районните
администрации - за приемане и предаване на БЕНЕФИЦИЕНТА на доставките по
Програмата;
6.4. Да изисква информация от БЕНЕФИЦИЕНТА, свързана с изпълнението
на настоящия договор.
6.5. Чрез упълномощените лица по чл.6, т.6.3., да осъществява текущ контрол
през следващите 3 /три/ години от изпълнението на Проекта, по запазването на
предназначението на придобитите материални ценности от страна на
БЕНЕФИЦИЕНТА.
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Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
7.1. Да получава информация за хода на изпълнението на Проекта;
7.2. Да проверява изпълнението на Проекта;
7.3.Да предлага предприемането на действия по изпълнението на Проекта;
V. САНКЦИИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.8. В случай на неизпълнение на чл.4, т.4.4 и т.4.7 от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА,
констатирано с протокол от упълномощените лица по чл.6, т.6.3., БЕНЕФИЦИЕНТЪТ
дължи на Столична община връщане на пълния размер на разходите за финансиране на
Проекта, ведно със законната лихва.
Чл. 9. В случай на неизпълнение на всички дейности БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи на
Столична община връщане на пълния размер на разходите за финансиране на Проекта,
ведно със законната лихва.
9.1.При неизпълнение на някои от дейностите от проектното предложение
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи на Столична община връщане на размера на разходите за
финансиране на проекта съразмерно на неизпълнените дейности, ведно със законната
лихва.
9.2. При неизпълнение на предложението за съфинансиране БЕНЕФИЦИЕНТЪТ
дължи на Столична община обезщетение в размер, съответстващ на стойността на
съфинансирането.
Чл.10. Настоящият договор може да бъде прекратен:
10.1. С приключване изпълнението на Проекта;
10.2. По взаимно съгласие;
10.3. Едностранно с писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение на всички или някои дейности от проектното предложение на
БЕНЕФИЦИЕНТА.
VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. Страните се задължават да изпълняват добросъвестно правата и задълженията
си по настоящия договор.
Чл. 12. Изменения и допълнения на настоящия договор са допустими само ако са
уговорени писмено между страните с допълнителни споразумения, които са
неразделна част от договора.
Чл. 13. Неразделна част от настоящия договор е одобреното проектно предложение на
БЕНЕФИЦИЕНТА.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЕНЕФИЦИЕНТ:

.................................
Йорданка Фандъкова,
Кмет на СО

...................................
управител на ЕС/ЮЛНЦ
(име, подпис/печат)
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