ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Днес, 28.07.2018 г., в град София, между страните:
1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, БУЛСТАТ 000057097, със седалище и адрес на управление град
Царево, ул. Хан Аспарух № 36, представлявана от Георги Лапчев – Кмет на Общината и
Златка Димитрова – главен счетоводител, наричана от тук нататък за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, и
2. „ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София,
р-н Оборище, ул. Стара Планина № 15, с ЕИК 200311487, представлявано от Любомир
Георгиев Владимиров, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
Като взеха предвид следното:

-на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с Решение № К-002-5 от 24.06.2016 г. на Кмета
на община Царево за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на
консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо
управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по
мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., по обособени позиции", на 31.08.2016 г., между страните
бе сключен Договор за предоставяне на консултантски услуги по Обособена позиция № 5.
„Подобряване на образователната инфраструктура в училищата на територията на
Община Царево“, рег. № АПОБФ/13231082016. ПМС 593/2016 („Договора за обществена
поръчка“);
- съгласно Приложение №1 към Договор №02/07/2/0/00444/27-04-2018 г. за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони („Договора за безвъзмездна финансова
помощ“), за консултантски услуги по обществената поръчка са одобрени средства в
размер на 33 527,02 лв. без ДДС, съответно 40 232,42 с ДДС;
- по Договора за обществена поръчка е извършено авансово плащане към Изпълнителя в
размер на 30% от първоначално обявената стойност на поръчката, равняващо се на 13
425 лв. без ДДС,
сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1) Изпълнителят се съгласява, да получи възнаграждението по Договора за
обществена поръчка в одобрения размер, съгласно Договора за безвъзмездна финансова
помощ, в размер на 33 527,02 лв. (тридесет и три хиляди петстотин двадесет и седем
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лева и две стотинки) без ДДС, съответно 40 232,42 лв. (четиридесет хиляди двеста
тридесет и два лева и четиридесет и две стотинки) с ДДС.
(2) След приспадане на авансовото плащане по Договора за обществена поръчка, в
размер на 13 425 лв. без ДДС, остатъкът дължим на Изпълнителя се равнява на 20 102,02
(двадесет хиляди сто и два лева и две стотинки) лв. без ДДС. Дължимият остатък се
изплаща на Изпълнителя както следва:
1. 50% от стойността на остатъка, равняваща се на 10 051,01 лв. (десет хиляди петдесет
и един лева и една стотинка) без ДДС, се изплащат при подписването на настоящото
споразумение, в 5-дневен срок от издаването на фактура за плащането от страна на
Изпълнителя;
2. 25% от стойността на остатъка, равняваща се на 5025,50 лв. (пет хиляди двадесет и
пет лева и петдесет стотинки) без ДДС, се изплащат при представяне на междинен отчет
по проекта, в 5-дневен срок от издаването на фактура за плащането от страна на
Изпълнителя;
3. 25% от стойността на остатъка, равняваща се на 5025,50 лв. (пет хиляди двадесет и
пет лева и петдесет стотинки) без ДДС, се изплащат при представяне на окончателен
отчет по проекта, в 5-дневен срок от издаването на фактура за плащането от страна на
Изпълнителя.
II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 2. Всички разпоредби на Договора за обществена поръчка остават в сила и
продължават да обвързват страните, съгласно постигнатите съглашения.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните, както следва:
За Възложителя: ___________________________

За Изпълнителя: ___________________________

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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