Д О Г О В О Р
/проект/
Днес,………….2018 г., в гр. София, се сключи този договор между:
Сдружение «Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС»,
със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Княз Борис I № 1, ЕИК
176943450, представлявано от Косьо Стойчев – Председател на УС, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна и от друга страна:
………………………………………......................................................................, със
седалище
и
адрес
на
управление:............................................................................................., ЕИК
.........., представлявано от ……………………...............................................................,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск,
срещу възнаграждение, изпълнението на услуга с предмет: “ Събиране и анализ
на информация и проучване на потенциалното приложение на туристически
продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния регион
Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България“
по проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта
ROBG-368, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите, така, както те са описани в
и съгласно условията на Документацията за участие в Процедурата,
включително, но не само – Техническата спецификация и Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от Договора и така, както е
посочено в Договора, и при спазване на разпоредбите на Действащото
законодателство.
3. Всички права на интелектуална собственост, върху изпълнението на настоящия
договор, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ притежава, както и съпътстващата го
документация, се прехвърлят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.

ЦЕНА и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена
в размер на ………............ (…....................................……………словом) лева без
ДДС или ………............ (…....................................……………словом) лева с ДДС,
както следва:
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a. Авансово плащане в размер на 20 % от общата договорна стойност - до 10
работни дни, считано от датата на подписване на договора.
b. Окончателно плащане в размер на 80% от общата договорна стойност - до 10
работни дни след приемане на услугата и подписване на приемопредавателен протокол между страните, представяне на фактура от страна
на Изпълнителя и при осигурен финансов ресурс от Програма Интеррег V-A
Румъния-България.
2. В цената са включени всички разходи по
изпълнение на поръчката.
2. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков
път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, като следва:
Банка:
Банков код:
IBAN:
III.

СРОК И ПРЕДАВАНЕ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на услугата е 60 (шестдесет) календарни дни от датата на
подписването на договора.
3. Мястото на предаване на продуктите и резултатите от изпълнение на услугата е: гр.
Видин, ул. Цар Александър II № 27, ет. 1, офис 2
IV.
него:

СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от
-

Настоящият договор;
Техническото задание на Възложителя;
Офертата на Изпълнителя.
V.

КОМУНИКАЦИЯ

Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Възложителя и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и
се изпращат по електронна поща или чрез куриер. Кореспонденцията се изготвя на
български език в два оригинала, един за бенефициента и един за Изпълнителя.
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок,
без отклонение от договореното и без недостатъци.
2. Възложителят има право да оказва текущ контрол при изпълнението на
договора.
3. Да иска отстраняването на констатираните недостатъци и пропуски в рамките на
предмета на договора, както и допълването и отстраняването им в рамките на
определен срок.
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4. Да се увери в качеството на изпълнение на услугата при получаването й, ако има
възражения, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок.
5. Възложителят се задължава да заплати цената на договора по реда и при
условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
VII.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок събиране и анализ
на информация и проучване на потенциалното приложение на туристически
продукт „Арт и култура“ и свързаните с него услуги в трансграничния регион
Румъния – България и консултации със заинтересованите страни в България
по проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта
ROBG-368, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно предоставяне на необходимите
документи, материали, както и всякаква друга изходна информация и
съдействие, необходими с оглед на обстоятелствата, за качественото
изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.
4. Да разгласява при възможност факта, че проектът се съфинансира от Програма
Интеррег V-A Румъния-България съгласно изискванията за визуализация и
публичност на програмата.
5. Да предаде изпълнението на услугата в съответствие с изискванията, уговорени
в договора и приложенията към него;
6. Да отстрани за своя сметка всички забележки по изпълнението на услугата,
констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по установения в настоящия договор ред;
7. Да се придържа към всички приложими стандарти и норми, закони и подзаконови
нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора.
8. Да предостави услугите, предмет на настоящия договор грижата на добрия
професионалист, като положи необходимата грижа за качественото и
професионалното им изпълнение.
9. Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити, включително да
предоставя на оторизираните национални и европейски одиторски и контролни
органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на
настоящия договор, която се съхранява при него.
10. Да докладва за възникнали нередности, както и да възстановява суми по
нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени
средства.
11. Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и
националното законодателство, във връзка с предоставената безвъзмездна
финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Програмата.
12. Да спазва изискванията на Програмата за съхранение на документацията,
свързана с изпълнението на договора.
13. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на
интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство,
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
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VIII.

ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА

1. Изпълнителят предава на Възложителя предмета на обществената поръчка в
указания срок на хартиен и електронен носител, вкл. всички приложения.
Документите, представени на електронен носител следва да са редактируем
формат. В срок от 5 работни дни Изпълнителят изгогвя приемо-предавателен
протокол или връща на Изпълнителя предмета на поръчката за отразяване на негови
коментари. Изпълнителят е длъжен да отрази коментарите в срок от 5 работни дни.
IX.

САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

1. При неспазване на определения срок за изпълнение на услугите от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на
ден, върху стойността на договора, но не повече от 10 % (десет процента) от
стойността на договора.
2. Същата неустойка се дължи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на
някое от плащанията.
3. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената
неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.
4. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат
от нея.
X.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните
не си дължат неустойки;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата
страна, продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се
отправя писмено предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя
допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано
от датата на предизвестието.
XI.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него
ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от
компетентния български съд.
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XII.

ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на
Финансиращата институция и други компетентни органи 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 отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.
XIII.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения
договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.
2. Изпълнителят изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и
прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с
настоящия договор.
3. Възложителят не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или
имуществото на изпълнителя по време на изпълнение на договора или като
последица от него. Бенефицентът не дължи обезщетения или допълнителни
плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
4. 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. Възложителят 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.
5. Изпълнителят не предприема каквито и да са дейности, които могат да го
поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент
966/2012 г. и относимото национално законодателство. При наличие на такъв риск
Изпълнителят предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на
интереси, и уведомява незабавно Възложителя относно обстоятелство, което
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е
налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по
договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със
семейството,
емоционалния
живот,
политическата
или
националната
принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то
има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на
Съвета.
6. Възложителят и Изпълнителят се задължават да запазят поверителността на
всички поверително предоставени документи, информация или други материали
за срок не по-малко от три години, считано от датата на прекратяването на
договора;
7. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на
бенефициента, като спазва същите изисквания за поверителност.
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8. Бенефициентът е длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване на
факта, че договорът се съфинансира от Европейския съюз и националните
бюджети на участващите страни в Програма Интеррег V-A Румъния-България.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите
правила за информация и комуникация, предвидени от програмата.
9. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална
собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи,
свързани с него, са на Възложителя.
10. Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали,
или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни.
Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството като счетоводната система и документация са налични до
изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указани в чл.140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
11. С настоящия договор страните се съгласяват за спазват разпоредбите на Общия
регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679.
XIV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на
приложимите нормативни актове.
2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
3. Настоящият договор се сключва в изпълнение от Възложителя на Договор за
субсидия № 97266/28.08.2018 г. по проект “Активно изкуство за атрактивен
туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368, финансиран по Програма Интеррег
V-A Румъния-България.
Настоящият договор се сключи в три еднообразни
Възложителя и един за Изпълнителя.

екземпляра – два за

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Документация за участие в процедурата
Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Документи съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 160/2016 г.
Друго (ако е приложимо)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...............................
(име/подпис/печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................
(име/подпис/печат)
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