ДОГОВОР
№ BG16RFOP002-1.005-0198-C01/03
Днес,…………… 2019 год., в гр. София между:
СОФТГРУП АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1404, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев,
бул. България № 49, ет. 8, ЕИК: 204547054, представлявано от Венелин Александров Димитров –
Изпълнителен Директор (“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), от една страна,
и
„……………………….“…………….,със
седалище
и
адрес
на
управление:гр....................ул.„.................“№...
ЕИК....................................,
представлявано
от
.................................. – .................., наричано за кратко по- нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,от друга страна, се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Настоящият договор се изпълнява в рамките на проект по административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0198-C01, по Проект
BG16RFOP002-1.005-0198 „Разработване от „Софтгруп“ АД на прототип на иновативна услуга
SoftGroup® SaTT Cloud, играеща ролята на свързващо звено между клиентски системи и държавно
регулирани хранилища на данни“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и
конкурентноспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005
„Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и
иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерство на
икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
(2) Предмет на договора е: Предоставяне на външни услуги - консултантски услуги за
осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при
разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) - 1 брой,
съгласно офертата (Приложение 1) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е част от документацията за участие в
процедурата за избор на изпълнител и неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е .........................лева (цифром и словом), без включен ДДС и
.........................лева (цифром и словом), с включен ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В цената са включени всички разходи за изпълнение на дейностите, чрез които се
предоставя услугата, предмет на Договора по чл. 1, ал. 2., включително всякакви други допълнителни
разходи, които възникнат във връзка с изпълнението.
(3) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждението, както следва: 100% плащане на цената на
извършваната услуга, съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора, дължимо до 10 дни след оформяне на
следните документи:
- двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената услуга, приета
без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
- представяне в оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържаща
изискуемите по чл. 2, ал. 7 от Договора реквизити.
(5) При различни дати на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срока на дължимото плащане по чл. 2, ал. 4 от Договора започва да тече
от последната дата спрямо датите, посочени в цитираните документи.
(6) Плащането се извършва по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.
IBAN сметка…………………………………
BIC код на банката ………………………..
Банка: …………………………………………
Град/клон/офис: ……………………………
Титуляр на сметката: ……………………………
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 СОФТГРУП АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

(7) В издадената фактура трябва да бъде описан в детайли предмета на доставка, с
количества и единични цени и допълнително изписан следният текст: „Разходът е извършен във
връзка с Договор № BG16RFOP002-1.005-0198-C01 по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014
– 2020“.
(8) Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя при промяна на банковата си
сметка, адрес на или друга регистрация, в срок от 5 /пет/ дни от промяната.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на този договор е …… (…………) календарни дни, съгласно
Приложение 1, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01.
(2) Мястото на изпълнение на услугите е в офиса на Възложителя, находящ се на адрес:
гр.София, ж.к. Гоце Делчев, бул. България № 49, ет. 8 и в дейта център, където е разположено
оборудването, обект на услугите, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. Дружба 1, ул. „5030“ №10.
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. В рамките на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да изпълни качествено и своевременно дейностите, включени в услугата, предмет на
Договора по чл. 1, ал. 2, в пълно съответствие с изискванията и техническото предложение, посочени в
Приложение 1;
(2) Да спазва сроковете за изпълнение съгласно чл.3. от Договора;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че лицата, осъществяващи съответните дейности в
изпълнение на услугата, предмет по този договор, притежават съответните знания, умения,
професионална квалификация и опит за изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(4) При възникване на вреди, нанесени на служителите или имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
следствие на действие или бездействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или негови служители, или като
последица от тях, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. В рамките на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да извършва в срок плащанията, посочени в чл. 2, ал 4 към Договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 Правилата за техническите средства за информация и комуникация, описани в
Регламент за изпълнение /ЕС/ №821/2014 на Комисията и Единен наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 20142020.
VI. САНКЦИИ
Чл. 6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни дейностите в предоставянето на услугата по чл. 1, ал. 2 или
част от тях, или изискуемата за тях техническа документация (резултати от дейностите), в срока по чл.3,
ал. 1 от Договора същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от стойността на
услугите, за която е реализирана забавата, за всеки ден закъснение, но не повече от 5%.
Чл. 7. При забава в плащането на цената по чл. 2, ал. 4. от Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от сумата, за която е реализирана забавата, за всеки ден
закъснение, но не повече от 5%.
Чл. 8. Ако при приемане на услугите, както и в срок от един месец след това, се окаже, че те не
отговарят на техническата документация, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100% от стойността на услугите.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за всички причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
вреди, свързани с неговото неизпълнение, независимо от посочените в договора неустойки.
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 СОФТГРУП АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

VIІ.РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Прекратяване на договора от Възложителя:
1. Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие, във всеки един момент,
както следва:
а) когато Изпълнителят не изпълнява основните си задължения, произтичащи от договора и не се
поправи в срок от 10 календарни дни от получаване на писмена покана от страна на Възложителя, която
следва да съдържа описание на неизпълнените задължения;
б) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с
поддоставчици, без изричното писмено съгласие на Възложителя за това;
в) в случай че за Изпълнителят бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или
ликвидация, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с
кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик,
попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му;
г) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, банкрут,
участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява
финансовите интереси на Общността;
д) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази
промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;
е) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.
2. Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде
указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на предоставянето на услугата и
изпълнението на дейностите по нея и за ограничаване на разходите до минимум.
3. При прекратяване на договора Възложителят е длъжен в максимално кратък срок в
присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно призовани, да състави опис
на извършените дейности и работа. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на
двете страни към момента на прекратяване на договора.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато Възложителят:
а) не изплати на Изпълнителя сумите по чл. 2 от Договора до изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява основните си задължения по договора след неколкократни покани.
Чл. 11. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена
форма след одобрение от Договарящия орган - Министерство на икономиката, Главна Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Чл. 12. Настоящият договор се прекратява с точното изпълнение на предмета на договора и
приемането на услугата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 13. Извънредни обстоятелства (force majeure):
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на
извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.
(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, локаути
и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични
актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания,
земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други
непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.
(3) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да
повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата
страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект.
Ако не получи писмени указания от Възложителя в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да
продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси
разумни алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива
алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от
Възложителя указания за това.
(4) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на Възложителя
или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му,
сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от Възложителя.
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 СОФТГРУП АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 60 дни, всяка от
страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие до другата страна, независимо от
евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства.
Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно
изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните
се освобождават от задълженията си по него.
(6) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", ако:
(а) ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала
добросъвестно задълженията си по този договор;
(б) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни
грижи.
VIIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. Настоящият договор влиза в сила отдатата на неговото подписване.
Чл. 15. Изменения на договора:
Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен
вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен само след писмено съгласуване с
Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 – Министерство на
икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Чл. 16. Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проекта с договор
BG16RFOP002-1.005-0198-C01, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е страна по настоящия Договор и не носи
отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили вследствие неизпълнение на настоящия
договор.
Чл. 17. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за
избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Договарящия орган относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Чл. 18. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до документация и
информационни системи при технически и финансови проверки, извършвани от Договарящия орган,
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори и
други оторизирани 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.
Чл. 19. Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация съгласно чл.6 от
Приложение II на Договорът за безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Договарящия
орган по горепосочения договор BG16RFOP002-1.005-0198-C01.Предприетите за тази цел мерки трябва
да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение
XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в
качеството си на бенефициент гарантира, че условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от
Общите условия - приложение към договора за безвъзмездна финансова помощ,се отнасят и за
страните по настоящия договор.
Чл. 20. 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.
Чл. 21. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване,
както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните, чрез взаимни преговори и отстъпки, а в случай на
невъзможност да бъде постигнато съгласие – от компетентния български съд.
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Чл. 22. Договорът е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Чл. 23. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:
Приложение № 1 – Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях;
Приложение № 2 – Общи условия към договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност ” 2014-2020 г .
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