„Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“, договор
№ BG16RFOP002-2.009-0026-C01

Д О Г О В О Р ЗА УСЛУГА
BG16RFOP002-2.009-0026-C01/Se-..
Днес ......... 2018 г., в гр. София, между:
1. „Сдружение за знание-интензивно развитие”, със седалище и адрес на управление гр.
Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, БУЛСТАТ 177105495,
представлявано от Райна Григорова Григорова - Управител, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна
и
2. “..................................................................................................” със седалище и адрес на
управление: …...................................................................................................................................,
ЕИК: ........................................, представлявано от ................................................................,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
На основание Протокол № ........ от ........2017 год., на „Сдружение за знание-интензивно
развитие” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката, като
ключов компонент от Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.0090026-C01 „Устойчиво развитие на клъстер Сдружение за знание-интензивно развитие“
(ДБФП), се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договор с предмет „Услуги за
организиране на участия в събития - конференции, изложения, обучения на
представители на административното тяло на клъстера и на организации членове на
клъстера” като изпълни услуги свързани с организацията на участия в събития на
представители на клъстера или негови членове въз основа на Заявки подавани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Регистрация и заплащане на такси за участие в събития;
Осигуряване на хотелско или еквивалентно настаняване; Осигуряване на билети за
транспорт до местата на провеждане на събитията и представяне на всички
необходими документи и информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Услугите, предмет на договора следва да отговарят на техническите параметри и
характеристики, посочени в Приложение № 1 „Оферта”, Техническо предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение № 2 - „Техническа спецификация”, съставляващи
неразделна част от този договор.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата цена на услугата, предмет на договора, е в размер на ..................
(........................................) лева без ДДС. В цената са включени всички разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всички услуги по чл. 1, ал. 1 и Приложение №1.
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(2) Начини на плащане: 100% окончателно плащане след изпълнението на всяка Заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 20 календарни дни от подписване на двустранен приемопредавателен протокол за изпълнение на услугите, включени в Заявката и издаване на
фактура от страна на Изпълнителя.
Плащанията се извършват по банков път на следната банкова сметка:
Разплащателна сметка в ЛЕВА:
BIC :___________________;
IBAN:_________________;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: __________________
Плащанията се извършват в лева, като при преизчислявания се използва фиксираният курс
на Българска Народна Банка: 1 евро = 1.95583 лева.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите, в срок до ………. (……)
считано от датата на подписване на настоящия договор (съгл. Приложение № 1 „Оферта”),
но не по-късно от срока за изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0026-C01.
(2) Срокът за подаване на заявка за организация участието в определено събитие е …
календарни дни от датата на стартиране на събитието. Срокът, в който може да бъдат
променяни броят и имената на определените участници от страна на клъстера в събития е
…. (…) календарни дни от датата на стартиране на събитието.
(3) Срокът за представяне на всички необходими документи за участие във всяко заявено
събитие е 3 работни дни преди датата на стартиране на съответното събитие.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора, съобразно изискванията,
съдържащи се в техническата спецификация и публичната покана, и с оглед изпълнението
на предвидените в проекта цели (Приложение II, чл.1, т. 1.1. от Договора за безвъзмездна
финансова помощ).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си самостоятелно или
съвместно с един или повече подизпълнители, ако такива са посочени в документацията за
участие в процедурата за избор на изпълнител с публична покана (Приложение II, чл.1, т.1.3
от Договора за безвъзмездна финансова помощ).
(3) Подизпълнителите участват в изпълнението на договора и техните разходи са допустими
и подлежат на доказване на същото основание, както и разходите направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение II, чл.1, т.1.4 от Договора за безвъзмездна финансова
помощ).
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги, отговарящи
на предложените характеристики в срок и по начина, определени в настоящия договор и
приложенията към него.
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Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по този договор
да спазва правилата за достъп до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно вътрешните
правила за достъп до нея.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да получи цената по чл. 2, ал. 1 от този договор
съгласно условията и начина определени в него.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по чл. 2, ал. 1 от този договор,
съгласно условията и по начина, посочен в него.
(2) Възложителят се задължава за представя заявки за организация на участия в събития на
негови представители в сроковете посочени в чл. 3, ал. 2 на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме услугите, ако те отговарят на договорените
изисквания.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при забелязване на признаци за влошаване качеството
на работа или на услугите веднага да уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави проверка относно изпълнението на договора без с
това да пречи на неговото изпълнение.
VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 8. (1) Приемането на услугите, предмет на договора се удостоверява с двустранни
приемателно-предавателни протоколи, подписани от упълномощени от страните лица.
Двустранните приемателно-предавателни протоколи се подписват след провеждане на
събитията, посочени във всяка Заявка подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При констатиране на явни недостатъци, липси и/или несъответствие на услугите с
техническата спецификация и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или констатиране на
недостатъци и/или несъответствия след изпълнение на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже да подпише съответния протокол. В тези случаи страните подписват
двустранен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или
несъответствия и се посочва срока, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване
на недостатъците, липсите и/или несъответствията страните подписват двустранен
приемателно–предавателен протокол за приемане на услугата.
VІІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) При забавено изпълнение на някое от задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от сумата
посочена в чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от тази сума.
(2) При забавено изпълнение повече от 3 (три) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати едностранно договора без да дава срок за изпълнение, като освен неустойката за
забава има право и на неустойка за пълно неизпълнение на договора в размер на 50 % от
цената на договора.
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(3) При некачествено изпълнение на възложените дейности, освен правата по чл. 9, ал. 5,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 50 % (петдесет на сто) от цената по
чл. 2, ал. 1. Некачествено изпълнение на услугите е такова, което води до осигуряване на
некачествено хотелско или еквивалентно настаняване, неоптимална организация на
пътувания, която поражда допълнителни разходи за нощувки и дневни пари, които е
възможно да бъдат избегнати, липса на информация и/или организация на придвижване до
място на настаняване и/или провеждане на събитие.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия
ред, в случай, че превишават размера на предвидените неустойки.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните извън случаите по чл.
13, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 20 (двадесет) дневно писмено
предизвестие до неизправната страна.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 (Приложение II, чл.11.2 и чл. 11.3 от Договора за безвъзмездна финансова
помощ):
3.1. неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си по договора и/или
приложенията към него и не продължава да ги изпълнява или не представи задоволително
обяснение в срок от 5 дни след изпращането на писмено уведомление от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2. 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 подизпълнителите, в случаите когато има такива.
XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. Възложителят не носи отговорност за вреди, нанесени от служителите или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на договора или като последица от
него. 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 последици от него ((Приложение II, чл.3 от Договора за безвъзмездно финансиране).
Чл. 12. Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима
сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни задължения се спират
за времето на действието на непреодолимата сила.
Чл. 13. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, състояние
на война, ембарго и др., възникнало след подписването на настоящия договор.
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Чл. 14. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради
непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок от 7 работни дни да
уведоми другата страна за възникването на това обстоятелство и за евентуалните
последствия от него за изпълнението на договора. В случай че не изпрати такова известие,
страната дължи обезщетение.
Чл. 15. Поверителност (Приложение II, чл.5 от Договора за безвъзмездна финансова
помощ). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата упълномощени от него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или
други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на ОП Иновации и
Конкурентоспособност в съответствие с чл. 9 от Регламент на Съвета № 1011/2014 г.
Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени от лицата
по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.
Чл. 16. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват при
изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в
договора документи (протоколи, уведомления и др.)
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………….
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ........................... ;
Чл. 17. За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва
писмено по електронна поща ......................... или с препоръчано писмо на адрес: ................
Чл. 18. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението
на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на
споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред
компетентния български съд по реда на ГПК.
Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 20. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.2, 11.3 и чл. 14 от Общите условия, приложение
към Договора за безвъзмездна финансова помощ се отнасят и за страните по настоящия
договор.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за
Възложителя и един за Изпълнителя.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Оферта
2. Приложение № 2 - Техническа спецификация;
3. Приложение № 3 – Общи условия.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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