ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАЕДИННА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
(ЕRP)

BG16RFOP002-2.002-0042-C01/Se-01
Днес, ................. 2017 г., между:
,,ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ‘‘ ООД, с ЕИК: 121813346, със седалище и адрес на управлениес. Лозен,
Столична община, ул. „Съединение“ №311, представлявано от управителя Пантелей Иванов Тошев,
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
.................................... , с ЕИК:……….......... със седалище и адрес на управление: .......... .........................,
представлявано от управителя ............................................................. ,
наричано
за
краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи този договор, който се изпълнява съгласно Административен договор №BG16RFOP0022.002-0042-C01/06.03.2017г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2
,,Предприемачество и капацитет за растеж на МСП„„, Проект №BG16RFOP002-2.002 -0042 сключен
между „Пантелей Тошев“ ООД /като бенефициент/ и Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката, /Управляващ орган/, представляващ
неразделна част от настоящия договор.
Страните се споразумяха за следното:
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. /1/Възложителят възлага, а Изпълнителят приема при условията на настоящия договор да
извърши разработване, внедряване и пускане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно
обслужване на Единна система за управление на процесите и ресурсите, наричана за краткост ERP
система при Възложителя,
……………………………, съгласно Oфертата на Изпълнителя Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
/2/ ERP системата следва да отговаря на минималните изисквания, съдържащи се в техническата
спесификация от документацията за избора на изпълнител на поръчката и условията в Публичната
покана.
/3/ При реализиране на настоящия договор Изпълнителят следва да отчете факта, че Възложителят в
рамките на посочената по-горе Оперативна програма ще извърши разходи за придобиване на ДМА, с
параметрите на които Изпълнителят е съгласен и ще въведе ERPсистемата за управление на бизнес
процесите в ,,Пантелей Тошев„„ ООД.
Чл. 2 /1/ Мястото на инсталиране, внедряване и обучение за работа с ERP системата е базата на
Възложителя, находяща се в с. Лозен , община Столична, ул. „Съединение„ №311.
Чл. 3 /1/ Изпълнителят декларира, че е запознат с изискванията спрямо ERP системата, както и с
условията на оперативната програма и административния договорсъгласно които се финансира
дейността по договора.
/2/ Изпълнителят декларира, че има опита и познанията да изпълни точно работата, предмет на
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настоящия договор.
ГЛАВА 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4 /1/ Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение при точно изпълнение
на дейностите по настоящия договор в размер на ......................................... без включено ДДС.
/2/ В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с разработване, инсталиране, внедряване,
пускане в експлоатация, авторски права отнсящи се за специфично реализираните за
Възложителятразработки,
/3/ Уговорената цена е максимална и включва заплащане на всички дейности и доставки, които могат да
възникнат в процеса на работата до нейното успешно приключванепри запазване на описаните
минимални изисквания, съдържащи се в техническата спесификация от документацията за избора на
изпълнител на поръчката и условията в Публичната покана.
/4/Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по договора.
Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
Чл. 5. Плащането на възнаграждението по договора се извършва по следния начин:
/1/Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора, платим в срок до 50 /петдесет/
календарни дни от подписване на договора. Условия за извършване на авансовото плащане:
Представяне на фактура в съответствие със ЗДДС от страна на Изпълнителя.
/2/ Окончателно плащане в размер на 50 % от стойносста на договора платимов срок до 50 /петдесет/
календарни дни след подписването от страните на финален приемо-предавателен протокол за
окончателно приемане, на работата по договора, на оригинална данъчна фактура и на всички
материали и документация съгласно настоящия договор.
/3/ Авансовото плащане е платимо след предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на гаранция в
размер на 5% от стойността на договора с ДДС, която да служи за гарантиране точното изпълнение на
гаранционната и на следгаранционна отговорност на Изпълнителя.
/4/ Гаранцията за добро изпънение следва да бъде под формата на банкова гаранция, издадена от
предварително одобрена от Възложителя банка и с предварително одобрено съдържание или под
формата на паричен депозит по сметка на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция
не може да е по-кратък от срока на изтичане на извънгаранционната отговорност на Изпълнителя.
/5/Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се
предоставя на Възложителя с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от страните.
/6/ Връщането оригинала на банковата гаранция се удостоверява с подписване на двустранен приемопредавателен протокол и при установените по-долу условия.
/7/ При необходимост Възложителят може да изиска от Изпълнителя удължаване срока на валидност
на гаранцията. Това се отнася особено в случаите, когато е имало спиране на срокове или наличие на
други препятствия, които са забавили изпълнението на договора.
Чл. 6. /1/Плащанията по договора се извършват по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банкова сметка.
IBAN сметка…………………………………
BIC код на банката ………………………..
Банка: …………………………………………
Град/клон/офис: ……………………………
Титуляр на сметката: ……………………………
/2/ В основанието на фактурите задължително се изписва следният текст: „Разходът е извършен във
връзка с договор № BG16RFOP02-2.002-0042 -C01/06.03.2017г. по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020г.
/3/ Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя при промяна на банковата си сметка,
адресили друга регистрация, в срок от 5 /пет/ дни от промяната.
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/4/Възложителя не дължи лихви върху сумата по гаранцията по предходния параграф
/5/Възложителя има право да се удовлетвори от гаранцията, в случай на неточно изпълнение, на което
и да е задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/6/Възложителя има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
/7/ При едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло
като обезщетение за прекратяване на договора.
/8/Възложителя има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с
неизпълнение на договора от гаранцията за добро изпълнение.
/9/ В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност
превишава размера на гаранцията, Възложителя има право да търси обезщетение по общия ред.
/10/ В случай че кандидатът избере гаранцията за добро изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
е нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на
Възложителя.
Чл. 7./1/Сроковете за плащане по договора спират да текат, когато Изпълнителят бъде уведомен, че
фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или
некоректни придружителни документи или непризнаване от Управляващия орган на разходи по
договора или констатации на Управляващия орган, че разхода е неправомерен.
/2/ При възникване на една или повече от хипотезите по предходната алинея, Изпълнителят се
задължава да предприме незабавни действия по отстраняване на констатираните нарушения, пропуски
и други и да представи възможно най-скоро необходимите документи и разяснения.
За този период Възложителят не дължи обезщетение за забава в плащанията по договора.
/3/ Срокът за плащане се възобновява от датата, на която Изпълнителят отстрани констатираните
несъответствия и/или пропуски и Управляващият орган приеме предоставените от Изпълнителя
документи и обяснения.
ГЛАВА 3.ЕТАПИ НА РАБОТА И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.8./1/Изпълнителят се задължава при пълно съдействие от страна на Възложителяда извърши
следните дейностите:
ДЕЙНОСТ 1- Бизнес анализ и спецификация (етап Проектиране). Срок за изпълнение.......,
Изпълнителят трябва са извърши самостоятелен анализ на текущото състояние и изискванията към
системата, в резултат на което да изготви детайлна функционална спецификация за разработка на
системата. Детайлната функционална спецификация трябва да съдържа описание на всички бизнес
процеси, които следва да бъдат автоматизирани в рамките на проекта.
ДЕЙНОСТ 2 - Разработка на прототип (част от етап Разработка). Срок за изпълнение:.........
Прототипът представлява софтуерна реализация на избрана ключова функционалност на системата,
която има за цел да илюстрира практически изготвените функционални спецификации и да даде
възможност на Възложителя да ги оцени и в случай на необходимост, да внесе корекции в тях на
достатъчно ранен етап. Изискването за прототип има за цел да минимизира рисковете от неправилно
идентифициране на изискванията.
ДЕЙНОСТ 3 - Разработка на пълна версия на системата (част от етап Разработка). Срок за
изпълнение:........
Пълната версия на системата включва софтуерна реализация на цялата функционалност, заложена
във функционалните спецификации и демонстрирана чрез работещ прототип. Етапът на разработка на
пълната версия на системата приключва с напълно завършена, тествана и готова за внедряване
информационна система.
ДЕЙНОСТ 4 -Управление на качеството. Срок за изпълнение:........
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Задължителни за приемането на системата са провеждането на бета тестове на системата с участието
на потребители, провеждане на окончателни приемателни тестове.
Преди пускането на системата в експлоатация и провеждането на обученията, системата ще бъде
обстойно тествана. След преминаване успешно на всички тестове, системата ще бъде въведена и
готова за ползване.
ДЕЙНОСТ 5 -Софтуерни лицензи. Срок за изпълнение:........
Всички софтуерни лицензи, необходими за нормалното функциониране на разработената система са за
сметка на Изпълнителя. Всички други лицензи, които биха оскъпили техническото предложение,
неговата поддръжка във времето, довели до бъдещи разходи за допълнителни лицензи, е необходимо
да бъдат избегнати.
ДЕЙНОСТ 6 - Обучение (част от етап Внедряване). Срок за изпълнение:........
Изпълнителят следва да извърши съпътстващо обучение на потребителите на системата и пълна
подготовка на администраторите на системата. Обучението на персонала се извършва на място при
Изпълнителя и приключва най- малко 10 работни дни преди пускането в експлоатация на системата;
ДЕЙНОСТ 7 - Внедряване на системата (част от етап Внедряване). Срок за изпълнение:........
Внедряването на системата включва:
•
Привеждане на системата в реална експлоатация
•
При нужда, доставка и инсталиране на софтуерни лицензи
•
Първоначални
конфигурации
и
настройки
на
инсталирания
софтуер
импортирането/въвеждането на номенклатури, базови и конфигурационниданни в базата данни;
•
Импортирането/въвеждането на номенклатури и базови данни се извършва след
предоставянето им от Възложителя в необходимият формат(Excelили XML) на изпълнителя съобразени
с шаблона за импорт на система.

Пускане в реална експлоатация на системата и при необходимост - едноседмично
съпровождане на реалната работа на системата от специалисти на Изпълнителя, на място.
ДЕЙНОСТ 8 - Изготвяне на техническа документация (част от етапите Разработване и Внедряване).
Срок за изпълнение:........, считано от .............
Изпълнителят трябва да изготви пълна техническа и експлоатационна документация на системата,
която да включва минимум следното:
•
Документация за дизайна на системата;
•
Техническа документация за архитектурата и програмния код;
•
Ръководство на потребителя;
•
Ръководство за инсталиране и конфигуриране;
•
Ръководство за поддръжка и администрация на приложението и БД, включително и за backup и
restore.
ДЕЙНОСТ 9 -Гаранционна поддръжка (етап Поддръжка). Срок за изпълнение:.......
/2/ В рамките на гаранционния срок Изпълнителят трябва да осигури:
•
Отстраняване на открити грешки: В периода на гаранционна поддръжка след внедряването на
приложението, Изпълнителят е длъжен да отстранява откритите грешки за своя сметка;
•
Ниско ниво на промени: Добавяне на номенклатури, параметри, справки, приети или станали
известни след първоначалното внедряване на системата, настройки и промени в софтуера, свързани с
подобряване производителността на приложението.
/3/ За качествено обслужване на потребителите на системата, Възложителят следва да организира
система за техническа поддръжка (Helpdesk) за бизнес и IT консултации.
/4/ Изпълнителят следва да дефинира допълнителна процедура за обслужване на потребителите на
системата по въпроси пренасочени от Helpdesk.
Чл.9./1/ Конфигурирането, инсталирането и пускът в експлоатация включват и настройване за
постоянна работа на софтуера на работните места на Възложителя.
/2/ Задължение на Изпълнителят в рамките на настоящия договор е да извърши и следните дейности:
- създаване на административни потребители след инсталиране на ERP системата.
- Съдействие за импортирането/въвеждането на номенклатури и начални салда съгласно дейност чл. 8
Дейност 7
- предаване на документацията за системата
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Чл.10./1/Всеки етап от работата по договора подлежи на приемане от Възложителя, за което се съставя
двустранно подписан от страните приемо-предавателен протокол.
/2/ Окончателното приемане на работата по договора се удостоверява с подписване на финален
приемо-предавателен протокол.
/3/ Доказване изпълнение изискванията за носене на гаранционна и следгаранционна отговорност се
установяват с подписване от страните на двустранни протоколи за изпълнение на всяка от посочените
отговорности.
Чл.11. Всички рискове по разработването, внедряване, тестването и пускането в експлоатация на
съответните модулиса за сметка на Изпълнителя до приемането, което се удостоверява с подписване
на финален приемо–предавателен протокол.
ГЛАВА 4. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл.12. /1/Изпълнителят се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване за срок от .............
месеца от датата на подписване на финален приемо – предавателен протокол.
(2)Изпълнителят се задължава в срок от ........ часа по време на гаранционния сервиз, от подаване на
сигнал за възникнал проблем да реагира и диагностицира проблема.
(3). В случай на възникване на проблем, Изпълнителят се ангажира да реагира и отсрани проблема по
време на гаранционния сервиз в срок от 8 часа, считано от момента на установяване на повредата.
Чл.13. За периода на действие на гаранционното и на извънгаранционното обслужване по договора,
Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстранява всички констатирани грешки и
несъответствия на ERP системата.
Чл.14. При възникване на проблеми или грешки в ERP системата, Възложителят уведомява за това
Изпълнителят, който се задължава в срок до ......... часа от уведомяването да започне работа по
диагностициране на проблема и по неговото решаване, а при сериозни проблеми тяхното решаване
трябва да приключи 8 часа от уведомяването.
Чл.15. /1/ Гаранционната отговорност по настоящия договор от страна на Изпълнителя се смята за
редовно носена в един от следните случаи:
1.При подписване на двустранен приемо-продавателен протокол, с който страните удостоверяват
липсата на претенции относно гаранционната отговорност на Изпълнителя.
2.Връщане оригиналът на банковата гаранция или паричния депозит за гарантиране на доброто
изпълнение:
/2/ За връщане на гаранцията е необходимо Управляващия орган да е признал разходите на
Възложителя по програмата, както и да няма отказ и/или санцкии, които да се дължат на действие или
бездействие на Изпълнителя по настоящия договор.
Чл. 16./1/ При точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор, Възложителят е
длъжен да възстанови по банкова сметка на Изпълнителя представената от последния гаранция за
добро изпълнение на договора когато банковата гаранция е под формата на паричен депозит, а когато
гаранцията за добро изпълнение е под формата на банкова гаранция Възложителят връща на
Изпълнителя банковата гаранция в срок до 10 дни от настъпване на основанията за освобождаване.
/2/ Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както
следва:
- частично освобождаване в размер на 4, 99 % (четири цяло и деветдесет и девет процента) от
стойността на Договора в размер на .......... (.....) лева, в срок от тридесет дни след подписване на
протокол по чл.10./2/, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по
гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;
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- окончателно освобождаване на сумата по гаранцията в размер 0, 01 % (една стотна процент) от
стойността на Договора в размер на ............. (................) лева се освобождава в срок от 10 (десет)
дни, след изтичане на срока за гаранционна поддръжка на Системата, при липса на възражения по
изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили
условия за задържането им.
Чл.17. /1/ Възложителят има право да усвоява средства от предоставената му гаранция и в следните
случаи:
а) При понесени от Възложителя санкции или непризнати разходи от Управляващия орган,
дължащи се и на действие или бездействие на Изпълнителя по настоящия договор.
б) При забава в изпълнение на дейностите по настоящия договор. От гаранцията могат да се
удържа и неустойка за забава в изпълнението.
/2/ Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, при неизпълнение задълженията по
договора от страна на Изпълнителя.
/3/ Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на
Изпълнителя по не изпълнената част от договора, вкл. и отговорност за неустойки по договора.
Чл. 18. В случай,че неизпълнението на задълженията по договора от страна на Изпълнителя по
стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да търси обезщетение по общия
ред.
ГЛАВА 5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. /1/ Срокът на разработване, внедряване и пускане в експлоатация на ...................................е ……
(…………) календарни месеци, но не по-късно от 10 дни преди настъпване на крайната дата за
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0042 C01/06.03.2017 г.
/2/ Изпълнителят се задължава да спазва установените в чл.8 срокове за изпълнение на етапите от
работата по договора.
ГЛАВА 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.20./1/ Изпълнителят се задължава:
а) да осъществи всички дейности, в рамките на уговореното възнаграждение за въвеждане в
експоатация на ERP системата и за осъществяване на гаранционната и извънгаранционната
поддръжка.
б) да съдейства въведената ERP система да постигне целите и резултатите, установени в
договора за финансиране на Възложителя и Управляващия орган.
в) да изпълни услугата качествено и в срок съобразно изискванията на Възложителя, договора за
финансиране и нормативната уредба.
г) да отстрани сам за своя сметка допуснатите грешки и несъответствия в процеса на работа в
установените в договора срокове, а при липса на такива – в посочен от Възложителя срок.
д) да осигури гаранционна и извънгаранционна поддръжка на ERP системата, снабдяване с
помощни помагала/упътвания, всички лицензи, необходими за оптимално функциониране на ERP
системата, такси за актуализации и гаранционна поддръжка.
е) да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за
ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната област.
ж) да счита за конфиденциална всяка информация станала му известна по повод изпълнение на
задълженията му по договора или по друг начин, относно фирмената политика и работа на
Възложителя.
З) Изпълнителят е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни органи при
извършване на одити, контрол, и проверки при усвояването и разходването на средствата по този
договор, в т.ч. да им предоставя достъп до документация, както и да предоставя искана информация и
съдействие.
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/2/ Възложителятне носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на
изисквания от страна на Изпълнителя или на наето от него лица, или в резултат нарушаване правата
на трети лица.
/3/ Изпълнителя няма право да прехвърля част или изцяло правата или задължения по договора на
трето лице.
Чл.21. Изпълнителят има право:
а) да иска от Възложителя оказване на необходимото съдействие при изпълнение на дейностите
по договора;
б) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;
в) да получава информация за условията на разработване и внедравяне на системата.
Чл.22. Възложителят се задължава:
а) да заплати уговореното възнаграждение в указаните срокове.
б) да не възпрепятства Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност във
връзка с изпълнението на договора;
в) да осигури достъп на служители на Изпълнителя до мястото за конфигуриране, инсталиране и
пускане в експлоатация на ERP системата.
г) да осигури всички необходими технически условия и средства за конфигурирането,
инсталирането и пуска в експлоатация на ERP системата на негова територия.
д) да осигури екип, който да участва и да съдейства за внедряването
Чл.23. Възложителятимаправо:
а) да извършва текущ контрол при изпълнение работата по договора.
б) да иска от Изпълнителя да изпълни възложените дейности в срок и без отклонение от
договореното.
в)да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани дефекти или появили се и
несъответствия както и да иска съответната поправка в срок.
г) изпълнителят е длъжен, във възможно най-кратък срок, да отстранява за своя сметка
посочените от Възложителя рекламации.
д) при констатирани недостатъци (несъответствия) на разработката с офертата (Приложение 1),
се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.
Чл.24. Всички авторски и други права на интелектуална собственост върху специализирания софтуер,
възникнал в резултат от изпълненито на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, принадлежат на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ГЛАВА 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. /1/ Прекратяване на договора от Възложителя:
Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие, във всеки един момент, както
следва:
а) когато Изпълнителят не изпълнява основните си задължения, произтичащи от договора и не се
поправи в срок от 10 календарни дни от получаване на писмена покана от страна на Възложителя,
която следва да съдържа описание на неизпълнените задължения;
б) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с
поддоставчици, без изричното писмено съгласие на Възложителя за това;
в) в случай че за Изпълнителят бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или
ликвидация, 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;
г) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, банкрут,
участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява
финансовите интереси на Общността;
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д) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако
тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
е)при констатирани нередности или конфликт на интереси;
ж) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.
з) при подозрение в измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви
други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности;
Чл.26. Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде
указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставките и за
ограничаване на разходите до минимум.
Чл.27. При прекратяване на договора Възложителят е длъжен в максимално кратък срок в
присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно призовани, да състави опис
на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени материали. Възложителят е
длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на
договора.
Чл.28. Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато Възложителят:
а) по негова вина не изплати на Изпълнителя сумите по чл. 5 до изтичане на крайните срокове;
б) системно виновно неизпълнение на основните си задължения по договора след неколкократни
покани.
Чл. 29. Извън гореописаните случаи, настоящият договор може да бъде прекратен и:
а) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма след одобрение от Управляващия орган.
б) когато са настъпили съществени промени във финансирането на договора, извън
правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати. Прекратяването в
този случай се извършва с писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя след настъпване на
съответните причини за това;
в) с точното изпълнение на предмета на договора, приемането на дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
усвояване на средствата за финансиране и изтичане на гаранционните срокове.
ГЛАВА 8. САНКЦИИ
Чл. 30. Ако продуктът не се разработи в предвидения срок и се отчете неспазване на предвидените в
графика срокове за изпълнение на отделните дейности, ще се дължат неустойки в размер на 5% от
стойността му за всеки ден закъснение, за което е реализирана забавата, за всеки ден закъснение, но
не повече от 50%от стойността на договора.
Чл. 31. В случай, че Възложителят понесе каквито и да е санкции по договор № BG16RFOP02-2.0020042-C01/06.03.2017г. , поради каквото и да е неизпълнение от страна на Изпълнителя, то последният
дължи заплащане на съответната санкция в пълен размер и допълнителна неустойка в размер на 50%
от нея.
Чл. 32. Ако при пускане в експлоатация на продукта, както и след това, се окаже, че той не отговаря
наминималните изисквания, описани в техническото задание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от стойността на продукта, за всеки ден закъснение, но не
повече от 50%.
Чл. 33. Ако в случай на възникване на проблем, Изпълнителят не изпълни заложеното в договора
време за реакция и диагностициране на проблема и съответно последващото му отсраняване,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от стойността на продукта, за
всеки час закъснение, но не повече от 5%.
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Чл. 34. Възложителят има право да получи обезщетение за всички причинени от Изпълнителя вреди,
свързани с неговото неизпълнение, независимо от посочените в договора неустойки.
ГЛАВА 9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (forcemajor):
Чл. 35. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на
извънредни обстоятелства (forcemajeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.
Чл. 36. С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и
други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични
актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания 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.
Чл. 37. Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да
повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата
страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект.
Ако не получи писмени указания от Възложителя в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да
продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси
разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива
алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от
Възложителя указания за това.
Чл. 38. Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя
или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му,
сумата на направените разходи не подлежи на възстановяване от Възложителя.
Чл. 39. Ако извънредните обстоятелства (forcemajeure) продължат повече от 60 дни, всяка от страните
има право да прекрати договора с 10 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.
Чл. 40. Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", ако:
а) ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала
добросъвестно задълженията си по този договор;
б) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни
грижи.
в) доказването на непреодолима сила се извършва с представяне на удостоверение за това от БТПП
от страната, която се позовава на това.
ГЛАВА 10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.41. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при
и по повод изпълнението на договора.
Чл.42. Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи,
информация или други материали, свързани с договора и неговото изпълнение, за срок не по-малко от
3 години след приключването на оперативната програма.
Чл.43. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива
по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация,
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свързана с изпълнението му, на когото и да е. Разкриването на информация пред наето по проекта
лице се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора, като
Изпълнителят носи отговорност за спазване на условията по настоящия договор, вкл. и на изискванията
за конфиденциалност и за наетите от него лица

ГЛАВА 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 44. Настоящият договор влиза в сила отдататана неговото подписване, а срока за изпълнение
започва да тече след връчването от Възложителя на Изпълнителя на възлагателно писмо.
Чл. 45. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в
писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен само след писмено
съгласуване с Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 –
Министерство на икономиката.
Чл. 46. /1/Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма, която ще се
смята за спазена при получаването им на следните адреси:
- За Възложителя: с. Лозен ул. „Съединение“ №311 или на електронна поща: …
-За Изпълнителя:…., или на електронна поща:…..
Чл. 47. Условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия към Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. – Приложение 2, което е неразделна
част от настоящия договор, приложими за Възложителя като бенефициент, се отнасят по аналогичен
начин и за Изпълнителя на бенефициента по настоящия договор.
Чл. 48. Министерство на икономиката и Главния директор на Главна дирекция Европейски фондове за
конкурентноспособност, като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по
проекта с договор BG16RFOP002-2.002-0042-C01/06.03.2017г. на Възложителя не е страна по
настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили вследствие
неизпълнение на настоящия договор.
Чл. 49.. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за
избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Управляващия орган относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Чл. 50. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до документация
и информационни системи при технически и финансови проверки, извършвани от Договарящия орган,
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори и
други оторизирани национални и европейски одиторски и контролни органи, в срок цялата необходима
информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото
съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания.
Чл. 51. Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че договорът за
безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия и разпоредби са водещи и в
този смисъл е възможно да настъпят изменения в настоящия договор или на някои от неговите клаузи
вследствие на промени и анекси в договора за безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 52.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване,
както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
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обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните, чрез взаимни преговори и отстъпки, а в случай на
невъзможност да бъде постигнато съгласие – от компетентния съд в гр.София.
Чл. 53. Неразделна част от настоящия договор са следнитеприложения,
Приложение № 1 – Техническо и ценовопредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях;
Приложение № 2 – Общи условия към договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност ” 2014-2020 г .
Настоящият договор се подписа в 2 екземпяра- по един за всяка от страните.
Възложител:

Изпълнител
……………………. …………………….

Име на управителя: Име на управителя:
Подпис и печат: Подпис и печат:
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