ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.002-0125-C01/Su-02
/проект/
Днес, ...…………......., в гр.София, между
“Балкан Интернет Ексчейндж“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
“Овче поле" № 122, ет. 3, представлявано от Ивайло Руменов Бачийски - Управител, ЕИК:
201029569, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
........................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.................................,представлявано от ........................................, ЕИК: .........................., наричано
по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящия Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейност с предмет:
Доставка и внедряване на ERP система за нуждите на БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ
ООД в съответствие с Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 1) и приложените към нея
документи, неразделна част към настоящия договор.
2. Процедурата се провежда в изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет в
БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ №
BG16RFOP002-2.002-0125-C01 в рамките на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” №
BG16RFOP002-2.002.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество,
което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.
II. ЦЕНИ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата максимална цена
в размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишна вноска за
поддръжка на системата в размер на……………………процента от стойността на системата за
период от 5 години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен
протокол за приемане на внедрената система от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. В цените по т.1. и т.2. са включени всички разходи по изпълнение на дейностите. Цените по
т. 1 и т.2. са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

3. Плащанията по настоящия договор се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
/Посочва се адрес и сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.

Плащането по настоящия договор се извършва по банков път, както следва:
1.1. Първоначално плащане в размер на 50 % от стойността на Договора, платими в срок от 5
дни след доставка на ERP системата, подписване на приемо-предавателен протокол и
представяне на оригинална фактура;
1.2. Окончателно плащане в размер на 50 % от стойността на Договора, платими в срок до 5
дни след окончателното въвеждане и приемане на системата от страна на Възложителя,
подписване на финален приемо-предавателен протокол за извършените услуги и
представяне на оригинална фактура.

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 дейността е .............................. месеца от датата на подписването му,
но не по-късно от 06.07.2018г.
2.1. Срокът за предоставяне на последваща поддръжка на Системата е 5 години, считано от
датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на
внедрената система от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Място на изпълнение: гр. София, ул. „Овче поле“ 122, ет. 3 и гр. Монтана, ул. „3-ти март“ №
78.
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
1. Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
а) Настоящия договор и приложените към него Общи условия на Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0125-C01;
б) Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 1 и приложените към нея документи.
VI. КОМУНИКАЦИИ
1. 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.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Кореспонденцията се извършва на следните адреси:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Овче поле“ 122, ет. 3
Лице за контакт: Бойка Георгиева
тел.: 0885 355511
e-mail: finance@b-ix.net
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ................................................................
Лице за контакт: ...................................
тел./факс: .............................................
e-mail: ..................................................
2. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
1.1.извърши възложената работа съгласно условията на настоящия договор и изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
1.2. да осигури реакция от квалифициран експерт в случай на възникнал проблем с ERP –
системата в срок от ……………..часа;
1.3. предостави собствеността върху лицензирания софтуер на Възложителя, за неограничен
брой копия и потребители;
1.4. предостави пълна документация на структурата на базата данни – полетата и техните
типове;
1.5. осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява контрол по изпълнението на
възложената дейност;
1.6. съгласува при необходимост с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършването на дейността при нейното
изпълнение;
1.7. уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи срочното и
качествено изпълнение на дейността;
1.8. спазва изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно структурирането и отчитането на
извършените дейности;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
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1.9. участва и дава необходимите разяснения при текущ и окончателен преглед и приемане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената работа;
1.10. съобрази препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на възложената работа и
отстрани за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несъответствия, в срок,
допълнително уточнен между страните.
1.11. подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за предаване на
извършената работа, след окончателно приемане на договорираните дейности;
1.12. да издаде съответните фактури, в които е включен следния текст: „Плащането се
извършва във връзка с АДБФП BG16RFOP002-2.002-0125-C01“.
1.13. 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.
1.14. да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация
или други материали в срок не по – малък от 3 /три/ години след приключване на Оперативната
програма „Иновации и конкурентоспособност”.
1.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните
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.
2. Всички предприети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по визуална идентификация следва да са
в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени Регламент
на Комисията № 821/2014 и Единния Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение по начина и в срока,
определени в настоящия договор.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
4.1. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата информация, необходима за извършване на
дейностите, предмет на настоящия договор;
4.2. оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на възложената работа;
4.3. извърши подготовката и конфигурирането на необходимата инфраструктура (10 бр.
сървърни системи) преди инсталирането на софтуера от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.4. контролира, приема и подписва всички документи по изпълнението на настоящия договор,
като проверява качеството на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да го уведомява
незабавно за открити пропуски и недостатъци;
4.5. запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на настоящия договор с условията по членове
3, 4, 5, 6, 11.3 „б“ и чл.14 от Общите условия, приложение към договора за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0125-C01;
4.6. подпише с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателни протоколи за извършената работа;
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5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по начина
и в срока, определени в настоящия договор.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите
или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на предмета на настоящия
договор или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или
допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на
предмета на настоящия договор.
VIII. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
1. Удостоверяване на извършените дейности се извършва при:
1.1. Доставката на ERP – системата, чрез подписване на двустранен приемо-предавателен
протокол;
1.2. Окончателното въвеждане и приемане на системата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез
подписване на финален приемо-предавателен протокол, при спазване на следния ред:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 работни дни да прегледа и извърши оценка на
предадената работа, в присъствие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако констатира несъответствия, да
оформи констативен протокол, с който да:
а) определи срок, съгласувано с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за преработване на предадената работа
съобразно препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или;
б) да откаже приемането на работата, ако извършената работа не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и преработването й съобразно препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е станало
безпредметно.
1.3. При констатирано съответствие на извършената работа с условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват финален приемо-предавателен протокол.
1.4. При предоставянето на поддръжка на системата за период от 5 години, страните подписват
годишни приемо-предавателни протоколи за всяка извършена през дадената година от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност по поддръжка на Системата.
IX. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
1. 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.
X. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
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1. 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,
имащи отношение към финансирането на Проекта.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да
се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването й.
2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими
мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени
действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Договорът се прекратява:
a) с изпълнение на възложените дейности по т.1, раздел I на настоящия договор и с изтичане
срока по т. 2, раздел IV и подписване на приемо-предавателни протоколи;
б) след съгласуване с Управляващия орган при обективна невъзможност на някоя от страните
да изпълни задълженията си по договора. В този случай страните подписват протокол, с който
уреждат окончателно финансовите си отношения .
XIII. НЕУСТОЙКИ
1. В случай на неспазване на сроковете по този договор, неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) върху стойността на
договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на
договора.
2. При неизпълнение на задълженията по договора - 10% (десет процента) върху стойността на
неизпълнените дейности.
3. Вземанията за вреди, надхвърлящи размера на неустойката, се събират по общия исков ред.
XIV. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя към датата на подписване на този договор гаранция за добро
изпълнение в размер и вид, определени в Документацията за участие.
2. Предоставеното обезпечение покрива всеки вид на неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
задължения по този договор, в т.ч. обезпечението покрива претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
забава (неустойки за забава), некачествено неизпълнение (неустойки за некачествено
неизпълнение), неустойки за нарушаване на условията за конфиденциалност, възстановяване на
възникнали за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди по всяка причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
отговаря.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при всеки вид на неизпълнение на задължения по този
договор (в т.ч. и при възникване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по причини, за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря), в т.ч. при забава, при некачествено изпълнение, да усвои
обезпечението или негова част.
4. Обезпечението следва да бъде със срок, съвпадащ със срока на приключване на Проекта на
Възложителя.
5. При необходимост от удължаване на срока по предходната алинея, в т.ч. при забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в извършване на работата, което води до удължаване на срока по
предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да удължи срока на
предоставената банкова гаранция и/или да предостави депозит за същата сума, а
предоставеният вече депозит се смята предоставен за удължения срок.
6. При избор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави обезпечение във вид на депозит,
сумата се предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка:
IBAN: ……………………………………………….
BIC: ………………………………………………….
При банка: ………………………………………….
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до 15 дни след приключването на
Проекта.
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Страните гарантират, че условията приложими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по членове 3, 4, 5, 6,
11.3 „б“ и чл. 14 от Общите условия, приложение към договора за безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP002-2.002-0125-C01, се отнасят и до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:...........................
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