/проект/

ДОГОВОР
за възлагане изпълнението на услуга

Днес, ………………. 2018 г., в гр. Видин, се сключи този договор между:
Сдружение «Активно общество», БЛУСТАТ: 176442787, със седалище и
адрес на управление: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14, представлявано
от Радослав Георгиев – в качеството му на председател на УС, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),
от една страна и от друга страна:
…………………………..........................., регистрирано с ЕИК: ………………………….. в
Търговския регистър при Агенция по вписвания, със седалище и адрес
на управление: ............................................................., представлявано
от …………………………………… - законен представител/управител/изпълнителен
директор, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Бенефициентът възлага, а Изпълнителят приема да предостави услуги,
по процедура по избор на изпълнител с публична покана с предмет Организиране
и провеждане на обучения” по проект „Активни мерки за заетост в района на
гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ (Active employment
measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на
проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vоnju Mare,
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България 2014 - 2020“, съгласно оферта на Изпълнителя, неразделна
част от настоящия договор.
1.2. Изпълнението следва да е в пълно съответствие с изискванията на
Бенефициента, описани в Публичната покана и Оферта на Изпълнителя,
неразделна част от настоящия договор.
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Чл. 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1
Срокът за изпълнение на договора е до 60 календарни дни от сключване на
договора за изпълнение, но не по-късно от 28.11.2018 г. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ заявява
писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според необходимостта на проекта извършването на
всяка една от услугите, предмет на поръчката, които Изпълнителя следва да
изпълни в 10 дневен срок след заявката. Във всяка заявка се конкретизира от
БЕНЕФИЦИЕНТА вида на заявената услуга/обучение и срока й на изпълнение.
2.2. Извършването на всяка изпълнена заявка се удостоверява с подписване на
приемо - предавателен протокол, подписан от двете страни.
2.3.Мястото за изпълнение на дейностите е Регионален ресурсен център, създаден
по проект„Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета
Турну Северин - Видин“, както и всяко друго място, необходимо за изпълнението на
предмета на настоящия договор.
Член 3. ЦЕНА
3.1. Общата цена за предоставената услуга е ………………………… (…………………………….) лв.
без ДДС, и обща стойност с ДДС в размер на ................ (…………………………….) лева,
съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. Цените на отделните услуги, част от
предмета на поръчката са посочените в офертата на Изпълнителя цени.
3.2 Цената по член 3.1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от
Бенефициента на Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи
на преразглеждане.
3.3. Плащанията се извършват, както следва: Финално балансово плащане, в
размер на 100% от стойността на договора, в срок до 30 работни дни след датата на
подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за плащане, в
която да бъде вписано името и номера на проекта, по който са изпълнени
съответните услуги.
3.4.Плащането се извършва по банков път, по сметката на Изпълнителя:
Банка: ………………………………………….
BIC: ……………………………………………..
IBAN: ……………………………………………
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Чл. 4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
С подписване на настоящия договор Изпълнителят се задължава да:
4.1. Извърши възложената работа съгласно условията на настоящия договор и
изискванията на Бенефициента в публичната покана и съгласно представената
оферта.
4.2. осигури възможност на Бенефициента да упражнява контрол по
изпълнението на възложената дейност
4.3. съгласува при необходимост с Бенефициента извършването на дейността
при нейното изпълнение
4.4. уведоми незабавно Бенефициента за обстоятелства, възпрепятстващи
срочното и качествено изпълнение на услугата
4.5. спазва изискванията за визуализация на Програма Интеррег V-A РумънияБългария, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от
националните бюджети на Република Румъния и Република Българи
4.6. подпише с Бенефициента приемо-предавателен протокол за предаване на
извършените услуги
4.7. да издаде съответната/ите фактура/и, в които изрично посочва, че
услугата е извършена по съответния проект.
4.8. да пази търговската и професионална тайна на Бенефициента, които са
му станали известни в процеса на изпълнение на настоящия договор. Изпълнителят
няма право да разгласява, разпространява (възмездно и/или безвъзмездно, от свое
и/или от чуждо име) информацията, до която има достъп във връзка с изпълнението
на този договор
4.9. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на
Финансиращата институция да извършват проверки, чрез разглеждане на
документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и
да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за
отчитането, счетоводни документи и всякакви други документи
4.10. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки
за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен
конфликт.
Чл. 5 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
С подписване на настоящия договор Бенефициентът се задължава да:
5.1. предостави на Изпълнителя цялата информация, необходима за извършване на
услугата, предмет на настоящия договор
5.2. оказва съдействие на Изпълнителя при осъществяване на възложената
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работа;
5.3. има право да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този
договор;
5.4. има право да откаже приемането на услугата при непълно или неточно
изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.
5.5. подпише с Изпълнителя приемо-предавателен протокол за извършената
работа;
5.6. заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение при условията на
настоящия договор.
Чл. 6 ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
6.1. Приемането на услугата се извършва след подписването на приемопредавателни протоколи и предаването на всички писмени документи, резултат от
изпълнението на дейностите по проекта, предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
БЕНЕФИЦИЕНТА.

Чл. 7 САНКЦИИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7. 1. Договорът се прекратява с изпълнение на услугата.
7.2. В случай на забава на изпълнението от страна на Изпълнителя за на извършване
на услуга по съответната заявка, същият дължи на Бенефициента неустойка в
размер на 0,2 % от цената на съответната услуга по заявката, дължима за всеки ден
от забавата, но не повече от 10 % от цената по Чл.3.1 от договора.
7.3. Договорът може да бъде развален едностранно от Бенефициента при неточно
– некачествено неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по член 1 или забава
в изпълнението (вкл. на част от услугата) от страна на Изпълнителя продължила
повече от 15 работни дни, с незабавно действие, без Бенефициентът да е длъжен да
предоставя допълнителен срок за изпълнение. В този случай Изпълнителят ще
дължи неустойка за разваляне в размер на 10 % от общата цена по 3.1. от настоящия
договор. В този случай Бенефициентът не дължи плащане на направените до
момента разходи от Изпълнителя.
7.4. Бенефициентът има право да прекрати Договора без предизвестие и без да
изплаща каквито и да било обезщетения, в случай, че Изпълнителят:
а) е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по
несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация, ако се управлява от
назначен от съда синдик, ако е сключил споразумения с кредиторите си за
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погасяване на задълженията си към тях, ако е преустановил дейността си или е в
подобно положение, произтичащо от аналогична процедура, предвидена в
националното законодателство;
б) е осъден с влязла в сила присъда или му е наложено административно наказание
с влязло в сила наказателно постановление за престъпление или административно
нарушение, свързано с професионалната му дейност, или е извършил виновно
тежко нарушение на професионалните си задължения, доказано по надлежния ред;
7.5. Бенефициентът има право да прекрати Договора без предизвестие и без да
изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на
Изпълнителя, като в следните случаи:
a) Изпълнителя неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по договора
и/или приложенията към него и продължава да не ги изпълнява, или не представя
задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено
уведомление от страна на Бенефициента;
б) 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. Това условие се отнася и до
партньорите, изпълнителите и представителите на Изпълнителя.
Чл. 8 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Няма да представлява нарушаване на настоящия Договор от страна на
Изпълнителят неизпълнението на последния, когато то се дължи на обстоятелства,
които не могат да му се вменят във вина като: стачки, пожар, наводнение, природни
стихии, бунтове, граждански размирици или земетресение. В тези случаи
Изпълнителят няма да носи отговорност за каквито и да било претенции.
Чл. 9 ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
9.1.Изпълнителят трябва да изпълни услугата с грижата на добър стопанин, при
спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с
най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел
Изпълнителят трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси,
необходими за пълното и точно изпълнение на услугите предвидени в договора.
9.2. Изпълнителят и Бенефициентът са единствените страни /наричани за краткост
“страните”/ по договора. Бенефициентът не се намира в договорни отношения с
партньорите или подизпълнителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на
договора. Само Изпълнителят е отговорен пред Бенефициента за изпълнението на
договора.
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Чл. 10 ОТГОВОРНОСТ
10.1. Бенефициентът не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на проекта или като
последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения или допълнителни
плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
10.2.Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на
изпълнение на договора или като последица от него. Бенефициентът не носи
отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на
нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители или лица,
подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето
лице.
Чл. 11 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1.Нито Изпълнителят, нито Бенефициентът могат да делегират, да отстъпват или
да прехвърлят всички или някои от правата или задълженията си по този Договор.
11.2. За да бъдат действителни, всички изменения и допълнения към настоящия
Договор трябва да бъдат извършвани по реда на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., в
писмена форма, подписана от Изпълнителя и Бенефициента. Промените по договора
влизат в сила след подписването им.
11.3. За удостоверяване приемането на извършените услуги и постигнати резултати
се подписва приемо-предавателен протокол между страните – в два еднакви
екземпляра за всяка от тях.
Чл. 12 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
12.1 За обезпечаване изпълнението на настоящия договор Изпълнителят представя
към момента на сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на
5 % от общата цена на договора.
12.2. Гаранцията се представя при подписване на настоящия договор от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на БНЕФИЦИЕНТА под някоя от определените форми в Публичната
покана, по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.3. Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни от приемането на услугата без
възражения от Бенефициента. При изпълнение на услугите на части, гаранцията се
освобождава пропорционално на сумата на поетапно предоставените услуги, сред
приемането им и подписани приемо-предавателни протоколи и издадени фактури.
12.4. За частично изпълнение на услугите се смята извършването на съответни
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услуги, част от поръчката, посочени в заявката на Бенефициента и приемането им
без възражения от Бенефициента.
12.5. Бенефициентът задържа/усвоява предоставената гаранция и в случай на
прекратяване на договора в хипотезите на 7.2., 7.3, 7.4. и 7.5. от настоящия
договор, както и в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя.
12.6. Бенефициентът не дължи лихва за времето, през което средствата по
гаранцията са престояли у него законосъобразно.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................

Официално Представляващ:

Управител:
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