ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
„Подобряване условията на труд в „Костов-69“ ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Д О Г О В О Р
№ ESF-2303-06-11003 / ...
/проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между:

„КОСТОВ-69“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул.
„Съборище“ № 8, ЕИК: 115624330, представлявано от Коста Костов, Управител, наричан за
краткост БЕНЕФИЦИЕНТ, от една страна и от друга страна:
………………………………………......................................................................,
със седалище и адрес на управление:.............................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ:......................, представлявано от…………………………….........................,
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуги по
следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS
OHSAS 18001:2007“
Обособена позиция 2: „Обучение на служителите във връзка с нововъведения стандарт
за здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща организация“, съгласно
описаното в офертата.
II. ЦЕНИ
1. Бенефициента се задължава да заплати на Изпълнителя:
За Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа
BS OHSAS 18001:2007“ в размер на ………............ (словом:………..) лева, без ДДС.
За Обособена позиция 2: „Обучение на служителите във връзка с нововъведения
стандарт за здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща организация“ в
размер на ………............ (словом:………..) лева, без ДДС.
2. В цените са включени всички разходи по изпълнение на услугите.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащането се извършва както следва:
За Обособена позиция 1:
Плащането се извършва в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка
на Изпълнителя, както следва:
Първа вноска: 80% от стойността на услугата за обособена позиция 1 след предаване на
документацията, подписване на ППП за извършената услуга и издадена оригинална фактура;
Окончателно плащане: 20% от стойността на услугата за обособена позиция 1 след
получаване на сертификат от акредитирана сертификационна организация и издадена
оригинална фактура.
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За Обособена позиция 2:
Плащането се извършва в национална валута по банков път с платежно нареждане по сметка
на Изпълнителя, както следва:
Първа вноска: 50% от стойността на услугата за обособена позиция 2, до 10 работни дни
след подписване на ППП за извършената услуга за обособена позиция 1 и издадена
оригинална фактура;
Окончателно плащане: 50% от стойността на услугата за обособена позиция 2 след
подписване на ППП за извършената услуга за обособена позиция 2 и издадена оригинална
фактура.
2. Във фактурите, издавани от изпълнителя, следва да е упоменат номера на ДБФП и
наименованието на проекта по ОП РЧР. Ако това не е възможно поради недостиг на
символи, това се прави по подходящ начин под фактурата (извън полето ѝ) или на гърба на
фактурата, без да се нарушава целостта ѝ и без да се правят добавки.
IV. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на договора за Обособена позиция 1 е .......... работни дни от датата
на подписването му.
3. Срок за отстраняване на несъответствия, възникнали в хода на провеждането на одити на
етап 1 и етап 2 при сертифициране на внедрения стандарт за здраве и безопасност при
работа BS OHSAS 18001:2007, за обособена позиция 1 е ……… работни дни.
4. Срокът за изпълнение на договора за Обособена позиция 2 е ................ работни дни от
датата на подписване на ППП за извършената услуга за обособена позиция 1.
5. Мястото на изпълнение на услугата е: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 3.
6. Бенефициентът и Изпълнителят си запазват правото да забавят съответно изпълнението на
свое задължение съгласно този договор, в случай, че насрещната страна е забавила
изпълнението на своето предшестващо задължение. В такъв случай и ако договорът не
бъде прекратен по реда на чл.XII, т.3, страните преразглеждат сроковете на изпълнение.
7. При забава в сроковете за изпълнение на договора Изпълнителят дължи неустойка в
размер на 0,1% на ден, но не повече от 10 % върху стойността на неизпълнението.
Бенефициентът има право да удържа сумите за неустойка от плащанията по договора.
8. При забава в сроковете на плащане Бенефициентът дължи неустойка в размер на 0,1% на
ден, но не повече от 10 % върху стойността на неизплатената сума.
V. СПИСЪК НА ДОГОВOРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
1. Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от
него:
1.1. Настоящият договор;
1.2. Офертата на Изпълнителя (Приложение I)
1.3. Общи условия на ДБФП № ESF-2303-06-11003, сключен между „Костов-69“ ЕООД
и Агенция по заетостта (Приложение II)
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VI. КОМУНИКАЦИИ
1. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор между
Бенефициента 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 Бенефициента и един за
Изпълнителя.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Бенефициентът 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. Бенефициентът 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.
2. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
3. 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”.
4. Всички предприети от Изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви,
публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с
приложимите правила за информиране 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 извърши услугите, предмет на договора, спазвайки
изискванията, заложени в офертата.
6. Изпълнителят се задължава след изпълнените дейности по обособена позиция 1 да
отстранява несъответствия, възникнали в хода на провеждането на одити на етап 1 и
етап 2 при сертифициране на внедрения стандарт за здраве и безопасност при работа BS
OHSAS 18001:2007 в срока, посочен в чл. IV, т.3.
7. Изпълнителят ще разработи график, съобразен с програмата на обученията за обособена
позиция 2, който ще предостави на Възложителя за утвърждаване
8. Изпълнителят се задължава да спазва утвърдения от Бенефициента график за
изпълнение на обученията по обособена позиция 2.
9. Да спазва сроковете за изпълнение съгласно чл.IV.
10. Да определи лице за контакти, което да отговаря за изпълнение на задачите и спазване
на сроковете по настоящия договор и да представлява Изпълнителя във всички
разговори, обсъждания и вземане на решения при оперативно изпълняване на предмета
на договора.
11. Изпълнителят се задължава да спазва условията на чл.1, чл.3, чл.4, чл.5, чл.6 и чл. 14 от
Oбщите условия на ДБФП № ESF-2303-06-11003, сключен между „Костов-69“ ЕООД и
Агенция по заетостта описано в Приложение II към настоящия договор.
1.
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VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1. Да определи лице за контакт за изпълнение на задачите, възникващи при реализация на
този договор.
2. Да извърши плащанията, съгласно посоченото в чл. III.
3. Възложителят се ангажира да утвърди график за изпълнение на обученията по обособена
позиция 2, с описани брой на групите и имена на обучаемите.
4. Бенефициентът се ангажира да разгласява факта, че проектът се съфинансира от
Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в
съответствие с приложимите правила за информиране 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”.
IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
1. Извършване на услугите ще бъде приемано чрез подписване на приемо-предавателни
протоколи между двете страни за всяка обособена позиция, предмет на договора.
X. 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.
XI. ПРОВЕРКИ
ИНСТИТУЦИЯ.

И
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ФИНАНСИРАЩАТА

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.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.

2.

3.

Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че договорът
за безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия и
разпоредби са водещи и в този смисъл е възможно да настъпят изменения в настоящия
договор или на някои от неговите клаузи в следствие на промени и анекси в договора за
безвъзмездна финансова помощ.
Изменение на сключения договор се допуска по изключение само след писмено
съгласуване с Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“,
Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013г.,
предоставил безвъзмездната финансова помощ.
Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в
писмена форма, след одобрение от ДО.
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Всяка от страните има право да прекрати едностранно действието на настоящия договор
след писмено направено тридневно предизвестие в случай, че другата страна забави
изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30 /тридесет/ дни.
5. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
са причинени в резултат на непреодолима сила.
6. Страната, която е била в забава при изпълнение на задълженията си не може да се
позовава на непреодолима сила
7. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на
договора.
8. Не представляват ”непреодолима сила” събития, причинени по небрежност или чрез
умишлено действие или бездействие на някоя от страните, техни представители и/или
служители.
9. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор,
издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили
форсмажорните обстоятелства
10. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените вреди и загуби, както и
да уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването на
непреодолимата сила.
11. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с тях насрещни
задължения спират да текат докато трае непреодолимата сила.
4.

За валидни адреси при приемане и изпращане на съобщения се определят:
БЕНЕФИЦИЕНТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

КОСТОВ-69“ ЕООД

………………………

гр. Пловдив, п.к. 4000,
ул. „Съборище“ № 8
тел/факс: +359 32 62 10 26
e-mail: venetavasileva@abv.bg

гр. ……………….., п.код ………,
ул. „…………..” № …………….
Тел. /факс + 359 ……………….
e-mail: ……………………………

Лица за контакти при изпълнение на Договора:
от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА: Коста Костов
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
по него.
БЕНЕФИЦИЕНТ: .....................................
/ Коста Костов, Управител /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................
/.............................,Управител /
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