ПРОЕКТ НА
Д О Г О В О Р
Днес, ………………….. , в гр. Русе, , се сключи този договор между:
1. Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – Русе, със седалище и адрес на
управление: Бул. Тутракан 20, 7003 Русе, БУЛСТАТ 117043765 представлявано от д-р
Пламен Панайотов, в качеството му на Председател на УС, наричан за краткост
БЕНЕФИЦИЕНТ,
от една страна и от друга страна:
............................................................................................................................., със
седалище и адрес на управление:...................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН представляван от ........................................................................., в
качеството на ......................................, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за
2.

следното :
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
услуги с предмет „Създаване на Платформа за волево/ психологическо
себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for
Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414,
финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за
младежка заетост.
II. ЦЕНИ
Чл. 2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата
максимална цена в размер на .......................... , словом (………………) лева, с ДДС
(съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта )
Чл. 3. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата.

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева или евро по банков
път/посочва се адрес и сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПОСОЧЕНА В Издадената фактура.

Преизчисляването ще се извършва по фиксирания курс на ЕК InforEuro rate

Проектът
Целта на проекта

е субсидиран със сумата от
€ от Исландия Лихтенщайн и Норвегия чрез
безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост
е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност
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/ http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm / 1 евро
= 1, 9558 лева.;
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5.(1) Плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по следния
начин:
1. Плащане на 50 % от договорената цена, платима след - одобрение на идейния
проект за платформата от страна на страна на възложителя. Плащането се
извършва в срок от 1 месеца при кумулативно изпълнени следните условия:
•
•
•

Приемане на идейния проект, без забележки от управителя на център
„Решение
Подписване на двустранен констативен протокол удостоверяващ
изпълнението на идейния проект
Издаване на фактура от изпълнителя

2. Окончателно плащане 50 % от договорената цена, платима след - завършване
на платформата от страна на страна на изпълнителя. Плащането се извършва в
срок от 3 месеца при кумулативно изпълнени следните условия:
•
•
•

Приемане на платформата, без забележки от управителя на център „Решение
Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол удостоверяващ
окончателното изпълнението на услугата
Издаване на фактура от изпълнителя

3. Плащанията се извършва след представяне на фактура, в която следва да
присъства следния текст „Разходът е по проект “CODE- Competence
Opportunities for Digital Employment”, 217-1-414“ финансиран от Фонда
Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.
4. Плащането ще се извърши по банков път в евро или лева. Преизчисляването ще
се
извършва
по
фиксирания
курс
на
ЕК
InforEuro
rate
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm / 1
евро = 1, 9558 лева;

(2) Плащането по договора се спира от БЕНЕФИЦИЕНТА, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима
поради липсващи и/или некоректни придружаващи документи или наличие на
доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да
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Целта на проекта
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даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в
срок от 3 (три) работни дни, след като бъде писмено уведомен за това.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл. 7. Срокът за изпълнение на услугата е до ………месеца, считано от датата на
двустранното подписване на договор за услуга между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
БЕНЕФИЦИЕНТА
Чл. 8. Гаранционният срок на поддръжка е ...... (..........................) години, съгласно
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1) и започва да тече от датата на
подписването на приемо-предавателен протокол за изпълнена доставка.
Чл. 9. Мястото на изпълнение на услугата е: гр. ……………./ Република България.
V. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 10. (1) След завършване на услугата функционалността на изработената платформа
се приема от Управителя на център „Решение“.
(2) При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качествено изпълнение на услугите,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
подписват
двустранен
протокол,
удостоверяващ изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор.
(3) С подписването на двустранен протокол, удостоверяващ изпълнението на услугите,
страните по настоящия договор приемат неговия предмет за изпълнен.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 11.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предостави услуги включващи всички необходими действия за качественото
изпълнение на предмета на договора, описан в чл.1, ал.1 от настоящия договор.
(2) Да изпълни предмета на настоящия договор качествено и в срок, според
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) Да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на предмета на
договора, както и за евентуално възникнали трудности и предприетите мерки за
отстраняването им.
(4) Да не разпространява конфиденциалната информация, станала известна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнение на настоящия договор.
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(5) Да намира решение, за собствена сметка, при възникнали проблеми при
изпълнението на възложените дейности.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове
и при договорените условия, само при приемане на услугата;
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати цената по договора по реда и при условията в него;
(2) Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;
(3) Да не разпространява конфиденциалната информация, станала известна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при или по повод изпълнение на настоящия договор.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи в пълен обем и срокове уговорените в настоящия договор услугa
(2) Да извършва проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия
договор.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора във всеки момент със 7дневно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните случаи:
(а) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора;
(б) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на посоченият адрес…………………, че
договора е прекратен;
(в) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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(г) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или
сключи договор с подизпълнители без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(д) в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в
несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или
започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва
дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на
кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
(е) когато срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде постановено окончателно съдебно решение по
дело за нарушения на професионалната етика;
(ж) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е виновен за професионално нарушение, доказано по
какъвто и да било начин и доказуемо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(з) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на
корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна
дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
(и) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обвинен в сериозно нарушение на договора и
неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки/услуги или
грантова схема, финансирана от бюджета на Общността;
(2) Прекратяването на договора не засяга други права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора.
(3) В случай на прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният
има право на обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за загубите, които е претърпял.
(4) Прекратяване на договора във връзка с разпоредби от договора за безвъзмездна
финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо
се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на уведомяване на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила,
ако това стане по-рано.
(а) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия и други
индустриални смущения и събития от извънреден характер, терористични актове,
обявени или не обявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания на
земни маси и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва,
граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития,
които са извън контрола и волята на страните.
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(б) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство (force
major), което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни
незабавно да уведомят за това другата страна по договора, като посочат конкретните
обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи
писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да
изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно.
(в) Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 25 календарни
дни, всяка от страните има право да прекрати договора с три дневно предизвестие до
другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено
на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на
предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията
на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и
страните се освобождават от задълженията си по него.
(6) Договорът може да бъде изменен или допълнен по взаимно съгласие между
страните.
VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ
Чл. 16. (1) За неизпълнение на уговорените в настоящия договор срокове за
предоставяне на услугите, предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността на договора за всеки ден
закъснение, но не повече от 100 % от стойността на поръчката.
(2) За неправилно техническо изпълнение на услугата, водещо до частично или
цялостно забавяне на изпълнението на проект .
(3) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надхвърлящо повече от 10
дни, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % върху дължимата
сума за всеки просрочен ден, но не повече от 100 % от стойността на поръчката.
(5) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от цената по договора. Страната,
която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи
вреди.
(6) Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение,
произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
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Чл.17. Всеки спор или претенция, свързани с изпълнението или тълкуването на
настоящия договор ще бъде решаван между двете страни чрез взаимни преговори до
постигане на съгласие, а при не постигане на такова, ще се прилагат действащите в
Република България закони и нормативни актове.
Чл.18. Към всички въпроси, които не са изрично уредени от уговорките в настоящия
договор, се прилага законодателството на Република България.
Чл.19 Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на
изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин, ще се обсъждат
в Русенски окръжен съд, в съответствие с националното законодателство.
X. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Чл. 20. Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна
част от него:
А) Анекс А – Оферта
Б) Анекс Б – Техническа спецификация
XI. КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 22. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
БЕНЕФИЦИЕНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат наименованието и номера
на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер.
Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за
БЕНЕФИЦИЕНТА и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
За БЕНЕФИЦИЕНТА: Адрес: Бул. Тутракан 20, 7003 Русе
Тел.: +359 878 435014; E–mail: codesolutions26@ Др. Пламен Панайотов
Ръководител проект, Длъжност: Председател на УС
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: .....................................................Тел.:..........................
Ел. поща: .................................................; Лице за контакт: ......................................
Длъжност: .........................
При промяна на посочените данни в ал.1 , всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в срок от 2 /два/ работни дни за настъпване на промяната.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните по него.

Проектът
Целта на проекта

е субсидиран със сумата от
€ от Исландия Лихтенщайн и Норвегия чрез
безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост
е да предостави възможности за качествена заетост на уязвими млади хора в риск от бедност
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