ДОГОВОР
№ КСИ-................/…… г.
Между страните:
1. Агенцията по обществени поръчки, с адрес: гр. София 1000, ул. Леге № 4,
електронен адрес pk@aop.bg, представлявана от ………………………………….. и
…………………………. – главен счетоводител, наричана за краткост
АГЕНЦИЯТА,
и
2. .................................................., ЕГН ..........................................., и електронен
адрес за кореспонденция ………………..…., вписан като външен експерт по
чл. 232а от Закона за обществените поръчки под регистрационен номер: ЕТС-......,
с професионална област: ……………………………….……., наричан по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за външните
експерти при предварителен контрол на обществени поръчки, накратко
„Наредбата“ се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) АГЕНЦИЯТА възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
лично проверка на: проектите на техническата спецификация и на методиката за
оценка (когато е налична),
на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………...,
с възложител …………………………………………………………………............,
определена за контрол по реда на чл. 232 от ЗОП.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отчете резултата от работата си
като изготви и изпрати до АГЕНЦИЯТА становище (Приложение № 1 към
договора), заедно с попълнена справка-декларация за отработените часове
(Приложение № 2 към договора), в срок до ................... г., подписани с електронен
подпис.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя документите по ал. 2 по утвърдени образци,
предоставени от АГЕНЦИЯТА.
(4) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя декларация
за липса на конфликт на интереси, по образец (Приложение № 3 към договора).
(5) При съгласие с условията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да подпише с
електронния си подпис настоящия договор и декларацията по ал. 4 и да ги
изпрати в АГЕНЦИЯТА в срок до 16.00 часа на следващия работен ден от
получаване на уведомителното писмо.
(6) Договорът не се счита за сключен, ако е изпратен извън срока по ал. 5.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 2. АГЕНЦИЯТА има право да получи резултата от извършената
услуга във вида и в срока, уговорени в чл. 1, ал. 1 - 3 от този договор.

Чл. 3. АГЕНЦИЯТА се задължава:
1. да приеме становището по чл. 1, ал. 2, когато проверката е извършена по
реда и при условията на настоящия договор;
2. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на отказ да заплати
възнаграждението при условията на чл. 7 или в случай на налагане на неустойка
по чл. 10, ал. 2 от договора;
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и
при условията, определени в чл. 6 от договора;
4. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие (при необходимост) за
качественото извършване на възложената му дейност;
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за
изпълнението на възложената работа.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши посочената в чл. 1, ал. 1 проверка, като изготви становище,
съдържащо професионални и компетентни констатации, заключения и препоръки;
2. да извърши проверката за съответствие на документите по чл. 1, ал. 1 от
настоящия договор при спазване на относимите изисквания на ЗОП и
разпоредбите на специалното законодателство, които регламентират дейностите
от предмета на проверяваната обществена поръчка и да изготви вярно, пълно,
ясно и обосновано становище;
3. В случай на констатирани при проверката на документите по чл. 1, ал. 1
от договора несъответствия с относимите изискванията на ЗОП и/или със
специалното законодателство, да даде мотивирани препоръки за тяхното
отстраняване;
4. да изпрати попълненото становище за резултата от извършената
проверка по реда и в срока по чл. 1, ал. 2;
5. своевременно да уведомява АГЕНЦИЯТА за възникнали проблеми по
изпълнението на договора.
ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 6. (1) АГЕНЦИЯТА се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършената от него дейност по този договор, въз основа
основа на приетото от АГЕНЦИЯТА становище за извършената проверка и
попълнената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка-декларация за отработените часове
при спазване на ал. 2.
(2) Броят на часовете, посочени в справката–декларация, не може да
надвишава 40 (четиридесет) астрономически часа. За всеки отработен час се
заплаща възнаграждение в размер на 10 (десет) лева.
(3) АГЕНЦИЯТА заплаща възнаграждението в пълен размер, при условие
че становището е изготвено по реда и при условията на настоящия договор и е
прието без забележки.
(4) Възнаграждението е платимо по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
посочена от него в справката-декларация за отработените часове.
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(5) АГЕНЦИЯТА изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението в 30дневен срок от приемане на становището за извършената проверка при условията
на ал. 1-4.
(6) Възнаграждението на външния експерт е за сметка на бюджета на
АГЕНЦИЯТА.
(7) Дължимите данъци и здравно осигурителни вноски се заплащат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите когато това не е задължение на АГЕНЦИЯТА.
Чл. 7. (1) АГЕНЦИЯТА отказва изплащане на възнаграждение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато:
1. становището не е получено в срока по чл. 1, ал. 2;
2. полученото становище не е подписано с електронен подпис;
3. становището е невярно или не отговаря на предмета на поръчка;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си по чл. 5, т. 1 от
настоящия договор.
(2) АГЕНЦИЯТА се задължава да уведоми с мотивирано писмо
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за причините, поради които отказва заплащане на уговореното
възнаграждение.
V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 8. АГЕНЦИЯТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.
Чл. 9. АГЕНЦИЯТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират конфиденциалност
при използването на предоставени от всяка една от страните документи и
материали по договора, като не ги предоставят на трети лица, освен в
предвидените от закона случаи.
VІ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 10. (1) При забава в плащането на възнаграждението в срока по чл. 6,
ал. 5 от настоящия договор АГЕНЦИЯТА дължи неустойка в размер на 0,5 (нула
цяло и пет) на сто от неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10
(десет) на сто от дължимото възнаграждение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 (тридесет) на сто
от дължимото възнаграждение, когато се установи, че полученото в
АГЕНЦИЯТА становище е непълно, неясно, необосновано или съдържа неверни
констатации.
Чл. 11. За наложената неустойка АГЕНЦИЯТА уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с мотивирано писмо.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по
електронен път и с електронен подпис;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на
възложената работа.
Чл. 13. Договорът се счита за развален, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати
подписано с електронен подпис становище за извършената проверка в срока по
чл. 1, ал. 2 от настоящия договор.
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VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни с електронен подпис.
(2) Обменът на информация между АГЕНЦИЯТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
извършва по електронен път на посочените от страните електронни адреси за
кореспонденция при спазване на Закона за електронния документ и електронния
подпис.
Чл. 15. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
Чл. 16. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат
съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република
България.
Неразделна част от този договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 - Образец на Становище за извършена проверка;
2. Приложение № 2 – Образец на Справка-декларация за отработени часове;
3. Приложение № 3 – Образец на Декларация за липса на конфликт на
интереси;
АГЕНЦИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ:
……………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
………………………………

1.………………………..
……………………………
2.…………………………
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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