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ПРОЕКТ!  ДОГОВОР  № ……./….........г.  Днес,…………….2019 г. в гр. Пловдив, между:  ОБЩИНА ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов № 1, ЕИК 000471504, представлявана от инж. Алексансър Милков Държиков – зам.-кмет „Култура и туризъм“ - Възложител, на основание Заповед за упълномощаване № 19ОА____/___.01.2019 г. на Кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев, и Елена Петрова Димитрова – директор дирекция „Счетоводство“,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и ……………………………………….………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………, ЕИК …………………………, представлявано от ……………………………, в качеството му/й на ……………………………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)  На основание чл. 16 от Закона за авторското право и сродните му права във връзка с чл. 95 от ППЗОП и Решение № 19РОП………/………………2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците в конкурса и за определяне на наградените проекти във връзка с проведена обществена поръчка, по реда на гл. VII, раздел III от ППЗОП, с предмет: „Открит конкурс за идеен проект за изграждане на многоетажен паркинг на ул. „Любен Каравелов“ № 5 в гр. Пловдив“, се сключи този договор за следното: Чл. 1. След проведен конкурс за проект по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ идеен проект за изграждане на многоетажен паркинг на ул. „Любен Каравелов“ № 5 в гр. Пловдив (обекта). 
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Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ награда в размер на ………… (……………) лева не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключване на настоящия договор.  (2) Плащането се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………… Чл. 3. В случай на изричен писмен отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва в процедура на договаряне по ЗОП и/или да извършва последващи действия при изработването на технически и работни проекти за обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като носител на авторското право, има право да възложи изработването на проекта на друго лице, отговарящо на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Чл. 4. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  (2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
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3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.  Настоящият договор бе съставен в четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на извеждането му през деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         ИЗПЪЛНИТЕЛ:    Съгласували проекта на договор:  Илиан Иванов Директор дирекция ПНО  Елена Димитрова Директор дирекция „Счетоводство“ 


