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П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р
№ ….........…../……...……2014 г.
Днес................., в гр. София се сключи настоящият договор, между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, с адрес гр. София, бул.
"Княз Дондуков" № 2А, конкретен бенефициент по проект „ИКТ в образованието” по схема
BG051PO001/3.1.-01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, представляван
от Филип Иванов, в качеството му на ръководител на проект „ИКТ в образованието”, съгласно
Заповеди № РД 09-550/03.05.2012 г. и РД09-1307/04.11.2008 г., РД09/27.03.2009 г. и РД091652/11.11.2011 г., на Министъра на образованието и науката, наричано по-нататък
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
...........................................

регистриран

в

...........................................

с

адрес

по

регистрация:..........................ЕИК......................, представляван от ........................., наричано понататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
въз основа на проведен избор на изпълнител по реда на Глава осма ‘а’ от Закона за
обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработка на
софтуерен модул за генериране на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване
на интерактивен архив на проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и класирания на първо място участник, се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема срещу възнаграждение и
при условията и сроковете на настоящия договор да разработи софтуерен модул за генериране
на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване на интерактивен архив на проект
"ИКТ в образованието", наричан по нататък в договора „ПРОДУКТА“.
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Чл. 2. Подробно описание на възложените дейности и технически параметри са налични
в ПРИЛОЖЕНИЕ 1, неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Срокът за предаване на готовия продукт е 40 календарни дни от датата на
подписване на договора, но не по-късно от 27.05.2014 г., като приемането се удостоверява с
приемо-предавателен протокол между страните.
ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати за реализирането на продукта, предмет на
този договор, цена в размер на ................... (...........................................) лева без включен ДДС.
Цената с 20% включен данък добавена стойност е .............. (...........................................) лева.
Чл. 5. (1). Плащането се извършва в 3-дневен срок от предаването на готовия продукт и
съпътстваща документация, след издаване на оригинална данъчна фактура, подпечатена и
подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на приемо-предавателен протокол за
извършеното.
(2). Плащането се извършва по банков път в български лева по сметката на:
...........................................
Банка: .................................; BIC:...........................................; IBAN: .................................;
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, съгласно уговореното в чл. 4 не по-късно
от 3 (три) дни след получаване на оригинална данъчна фактура, подпечатена и подписана от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира цялостната подготовка и
разработка на ПРОДУКТА и да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гогов
продукт и съпътстваща документация.
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Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговорената цена в сроковете по
договора съгласно чл.5.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение на договорните си
задължения в следствие на непредвидими или непреодолими обстоятелства и причини - Форс
мажор.
(2). Форс мажор: Обстоятелства, признати от БТПП за непреодолима сила посредством
издаването на сертификат, водят до преустановяване изпълнението на настоящия договор до
момента на тяхното отстраняване. Страната, претендираща настъпването на непреодолима
сила, е длъжна да уведоми другата страна в срок от 24 часа и същевременно да изпрати в 8дневен срок потвърждаващи непреодолимата сила документи, издадени от БТПП.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предложи нова програма за изпълнение на
поръчката.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време в срока на договора да упражнява
контрол по изпълнението на проекта с оглед на качеството и спазване на изискванията му.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време в срока на
действието му, ако има съществена причина за това и при условие, че заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, съответстваща на разходите, направени за изпълнението на проекта до
този момент.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави необходимата информация и да
заплаща уговорената цена при условията и сроковете на този договор съгласно чл. 5.
VІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. В случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,05% на ден от дължимата
забавена сума.
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Чл. 14. В случай на забавяне на доставка на ПРОДУКТА от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 0,05% на ден от дължимата
стойност на доставката.
VІІ. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението стриктно да пази в тайна каквато и да
било информация, принадлежаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да не я разкрива на трети страни,
различни от своите подизпълнители и консултанти, които вземат участие в проекта по този
договор. Тези подизпълнители и консултанти трябва да бъдат обвързани със същото ниво на
защита на правата и опазване на търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с каквото е обвързан
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. Като “информация” се дефинират всички видове документи, данни,
производствени или търговски тайни, които са предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ директно
или индиректно по време на работата по проекта, свързан с този договор. Формата на
предоставяне е без значение. Също и части от тази информация подлежат на същите правила за
опазване на търговската тайна.
Чл. 17. Изключение от горните правила правят документация и данни, които са били
вече публично известни към момента, когато е подписан този договор.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на същото ниво на опазване на търговска тайна,
на което има и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до персонала или
агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до
информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи
техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки
за улесняване на тяхната работа. Достъпът за агентите на Европейската комисия, Европейската
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служба за борба с измамите и Европейската сметна палата се предоставя на базата на
поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по
публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и
подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.
IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 20. Всички поправки и/или допълнения към настоящия договор са валидни само, ако
са направени в писмена форма, на български език, и са надлежно подписани от упълномощени
представители на двете страни.
Чл. 21. В случай, че отделни параграфи на този договор се окажат или станат невалидни,
останалите клаузи на този договор остават в сила.
Чл. 22. Валидността на този договор е определена от времето за изпълнение на проекта,
предмет на договора. Ако настъпят промени, те ще бъдат съгласувани и отбелязани в писмен
вид.
Чл. 23. Този договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете договарящи
се страни.
Чл. 24. Всяка страна по този договор има право да прекрати договора с 10 дневно
писмено предизвестие. Като начало на този предупредителен период трябва да се счита
пощенското клеймо върху уведомителното писмо, изпратено с препоръчана поща.
Чл.

25.

Приложимото

законодателство

спрямо

този

договор

е

българското

законодателство. Всички спорове, възникнали във връзка с интерпретирането и изпълнението
на настоящия договор трябва да се разрешават между страните добронамерено и без намесата
на съда.
Настоящият договор се състави и подпса в три еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения),
като неразделна част от него:
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Техническо задание за разработка на софтуерен модул за
генериране на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване на интерактивен
архив на проект "ИКТ в образованието"
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Офертата и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(………………)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(........................)

