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Образец на договор

Д О Г О В О Р
/проект/
Днес,………….2014 г., в гр. Сопот, област Пловдив се сключи този договор между:
ФИЛ-КО ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сопот 4330, област Пловдив,
община Сопот, ул. „Иван Вазов” № 29А, ЕИК , 115095578, представлявано от Филип Георгиев
Димитров в качеството му на Управител, 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 :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Анализ на
моментното състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност във ФИЛКО ЕООД. Договорът се реализира в рамките на проект договор ESF-2303-06-11017,
„Гарантиране на здравето и безопасността при работа във ФИЛ-КО ЕООД, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-2.3.03 – Безопасен труд.
II. ЦЕНИ
1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в
размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата.
3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с
платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
BIC: ...................................
IBAN: ...............................
банка: ...............................
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III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва както следва:
• Авансово плащане - 40% от сумата по договора в срок до десет работни дни след
подписване на договора;
• Окончателно плащане - 60% от сумата по договора в срок до десет работни дни след
изпълнение на услугата, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на
оригинална фактура от Изпълнителя;
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на услугата е .............................. календарни дни от датата на
подписването му.
3. Мястото на изпълнение на услугата е: гр. Сопот ул.Христо Ботев 26А и гр.Карлово
бул.Освобождение 42
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
1. Настоящият договор;
2. Офертата на Изпълнителя.
VI. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Възложителя 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 Възложителя и един за Изпълнителя.
VII. 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. Възложителят се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията на
раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
4. Възложителят не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета
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на настоящия договор или като последица от него. Възложителят не дължи
обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия
договор.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят има право да получава от Възложителя необходимото съдействие и
информация за изпълнение на договора;
3. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок Анализ на моментното
състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във ФИЛ-КО
ЕООД.
4. Всички предприети от изпълнителя действия по визуална идентификация следва да
са в съответствие с приложимите правила за информарине и публичност, предвидени
в чл. 8 от Регламента на Комисията № 1828/2006 и приложение № 1 към него и
Ръководството за изпълнение на дейностите за информираност и публичност по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
5. Изпълнителят се задължава 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.
6. Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички поверително
предоставени документи, информация или други материали в срок не по – малък от 3
години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси”.
IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Приемането на услугата се извършва с подписване на приемо-предавателен протокол.
Анализът на моментното състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност във
ФИЛ-КО ЕООД трябва да бъде представен в два екземпляра на хартиен и електронен носител.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
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2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си
дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и
приети до прекратяването дейности;
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.
При неспазване на срока на договора, указан в раздел ІV, т.2, Изпълнителят
дължи неустойка на Бенефициента в размер на 100% от стойността на
настоящия договор.
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.
XII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
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 отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия – приложение към Договор за
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема №
BG051PO001-2.3.02„Безопасен труд”, се отнасят и за страните по настоящия договор.
Общите условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ са публикувани и могат да бъдат
намерени на страницата на Агенция по заетостта, Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси – www.az.government.bg.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава своето съгласие при съставяне на документите, свързани с
изпълнение на договора да съдържат задължителната визуализация при изпълнение на
проекти по ОП РЧР;
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3. Страните се договарят да действат добросъвестно, относно своите права по този договор
и да предпиремат всички разумни мерки с цел да осигурят изпълнението на целите на
насотящия договор, като уреждат по най-ефективен начин възникналите претенции;
4. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само след писмено
съгласуване с ДО, предоставил безвъзмездната финансова помощ;
5. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само ако в резултат на
непредвидени обстоятелства се налага промяна в срока на договора;
6. Всички спорове по настоящия договор, вкючително и споровете породени или отнасящи
се до неговото тълкуване, изпълнение, прекратяване ще се решават чрез преговори
между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен път.
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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