Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
Днес, ………….. 2017 г., в гр. Стара Загора, между
1. „Кремък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000,
ул. „Новозагорско шосе” № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 831404223,
наричано по-долу КУПУВАЧ, представлявано от Христо Стоянов Ангелов - управител, от
една страна,
и
2. ……………………., ЕИК ……………, със седалище и адрес на управление.
………….., ул……………….., наричано по-долу ДОСТАВЧИК, представлявано от
………………… - …………………, от друга страна,
във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана по
реда на ПМС № 160/01.07.2016 г, на основание чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) КУПУВАЧЪТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема срещу възнаграждение
да достави на КУПУВАЧА ..................... (наричано по-нататък „АВТОМОБИЛ/
АВТОМОБИЛИ”), съгласно своята оферта №................................/............................,
представляваща неразделна част от настоящия договор.
(2) Видът, техническите данни и характеристики на АВТОМОБИЛА/
АВТОМОБИЛИТЕ, който/които следва да достави ДОСТАВЧИКЪТ, са подробно
описани в техническото предложение към офертата на ДОСТАВЧИКА, представляваща
неразделна част от настоящия договор.
(3) Изпълнението на договора обхваща доставката на АВТОМОБИЛА/
АВТОМОБИЛИТЕ в Централното управление на КУПУВАЧА в гр. Стара Загора 6000,
ул. „Новозагорско шосе” № 6.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата цена на доставката, предмет на договора, е в размер на
……………… (……………………………) лева без ДДС, която е образувана от единичните
цени, посочени в ценовото предложение на ДОСТАВЧИКА.
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Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
ДОСТАВЧИКА за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително:
разходите за придобиване, , за доставка на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, за
транспортиране на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ до мястото на доставка, за
заплащане на продуктова такса (екотакса) , всички разходи за извършване на гаранционна
поддръжка в срока на гаранцията (за резервни части и консумативи), както и разходите за
отстраняване от ДОСТАВЧИКА на всички технически неизправности и повреди,
възникнали не по вина на КУПУВАЧА и покрити от гаранционните условия и
гаранционната отговорност на ДОСТАВЧИКА.
(2) Предметът на настоящия договор, включително посочената цена не включват
разходите за гаранционно (сервизно) обслужване на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ
по време на гаранционния срок, които са за сметка и се организират от КУПУВАЧА.
КУПУВАЧЪТ потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното обслужване в срока
на гаранцията и съгласно правилата на прозиводителя, е необходимо условие за
валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди, дефекти през
гаранционния срок.
(3) Посочените в настоящия договор цени са крайни и остават непроменени за
срока на действието му.
(4) Плащането на цената се извършва,чрез окончателно плащане в размер на ____
(словом: ____) лева, представляващо общо ____ % от стойността на договора, платимо в
срок до 10 (десет) работни дни от извършане на доставката и предаване на
АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ на КУПУВАЧА с подписването на приемопредавателен протокол за доставка, удостоверяващ, че АВТОМОБИЛЪТ /
АВТОМОБИЛИТЕ е/са доставен/и, тестван/и и отговаря/т на техническата спецификация.
(5) Плащането се извършва от КУПУВАЧА въз основа на представени от
ДОСТАВЧИКА фактури по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.
ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 3. (1) ДОСТАВЧИКЪТ ще извърши доставката на АВТОМОБИЛА /
АВТОМОБИЛИТЕ в Централното управление на КУПУВАЧА в гр. Стара Загора 6000,
ул. „Новозагорско шосе” № 6.
(2) Срокът за изпълнение на доставката от страна на ДОСТАВЧИКА и приемането
на доставката от КУПУВАЧА е до ………. (………….) календарни дни, считано от
датата на подписване на настоящия договор.
(3) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. Срокът на
настоящия договор изтича с доставката на АВТМОБИЛА/ АВТОМОБИЛИТЕ, като в сила
остават клаузите по Раздел VI за гаранционна отговорност и гаранционно обслужване.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 4. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
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1. да достави на КУПУВАЧА АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, предмет на
настоящия договор, отговарящ/и на техническите параметри, описани в техническото
предложение към своята оферта, в срок и по начин, определен в настоящия договор.
2. да предостави на КУПУВАЧА надлежно оформена фактура – оригинал,
подписана от ДОСТАВЧИКА за доставката на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ,
съдържаща основание за плащане – данните на договора за доставка, номера на договора
за безвъзмездна финансова помощ, номер на шаси, марка, модел и кубатура на
АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ.
3.
да
удостовери
предаването/получаването
на
АВТОМОБИЛА
/
АВТОМОБИЛИТЕ с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, след
проверка за отсъствие на явни несъответствия, проверка на окомплектовката на
доставката и представяне на документите в съответствие с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и след
проверка за съответствие на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ с техническите
характеристики, представени в техническото предложение на ДОСТАВЧИКА. Приемопредавателният протокол съдържа основание за съставянето му (данните на договора за
доставка, номер на договора за безвъзмездна финансова помощ), номер на шаси на
АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, предмет на доставка.
4. да уведоми КУПУВАЧА писмено предварително за конкретните дата и час, на
които ще се изпълни доставката. При предаването на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ,
ДОСТАВЧИКЪТ осигурява на КУПУВАЧА необходимото според обстоятелствата време
за прегледа за несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) ден.
5.
да
подготви
необходимите
документи,
за
регистрация
на
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в КАТ при условията и сроковете, посочени в този
договор и изискващи се от компетентните органи;
(2) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на чл. 4, ал. 3 на
доставения/те АВТОМОБИЛ/АВТОМОБИЛИ, КУПУВАЧЪТ има право да откаже да
подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи страните подписват констативен
протокол, в който се описват констатираните несъответствия, съобразно чл. 4, ал. 3. След
отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен
протокол за приемане на доставката.
(3) При „несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на автомобила с техническата спецификация на Възложителя и/или с
техническото предложение на ДОСТАВЧИКА и/или и с изискванията за окомплектовка
на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ и документите в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 1 и
2, се прилага някой от следните варианти:
- ДОСТАВЧИКЪТ заменя автомобила или частта с несъответствия с такива
притежаващи характеристиките в техническата спецификация или по-високи, само
в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по
договора за доставка, посочена в ценовата оферта на ДОСТАВЧИКА и
несъответствието е открито преди регистрацията на автомобила в КАТ; или
- ДОСТАВЧИКЪТ отстранява несъответствието в срок и по ред посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия.
(4) В случай че несъответствието на доставения/те АВТОМОБИЛ / АВТОМОБИЛИ
е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по чл. 4, ал. 3 ще доведе до
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промяна на предмета на поръчката.или в случай че ДОСТАВЧИКЪТ забави доставката на
АВТОМОБИЛА/ АВТОМОБИЛИТЕ или отстраняването на несъответствията с повече от
30 (тридесет) дни от предвидения срок за доставка в чл. 3, ал. 2, съответно от срока,
посочен в констативния протокол, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора.
Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по чл. 4, ал. 3, първо тире,
а именно - замяна на несъответстващ автомобил с нов по отношение на автомобил с
несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на приемо-предавателния
протокол за доставка и преди регистрация на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в КАТ.
(5) Подписването на приемо-предавателния протокол за доставка без забележки
има силата на приемане на доставката от страна на КУПУВАЧА, освен в случаите на
"скрити несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на
автомобилите или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок.
Приемането на доставката на автомобилите с приемо-предавателния протокол няма
отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които
ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните
условия.
(6) В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по чл. 4, ал. 2,
КУПУВАЧЪТ не дължи заплащане на цената по чл. 2, ал. 1 преди отстраняването им и
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в договора за доставка.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да поддържа в техническа изправност и годност за
ползване АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ в рамките на определения в настоящия
договор гаранционен срок, като осигурява квалифицирани специалисти, обучени да
поддържат АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, както и да доставя и използва само
оригинални резервни части при гаранционното обслужване.
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предаде АВТОМОБИЛА/
АВТОМОБИЛИТЕ на КУПУВАЧА в състояние, отговарящо на следните изисквания:
1. АВТОМОБИЛЪТ / АВТОМОБИЛИТЕ да е/са фабрично нов/и и да носи/носят
всички отличителни белези на оригиналните продукти на фирмата-производител;
2. АВТОМОБИЛЪТ/ АВТОМОБИЛИТЕ да е/са окомплектован/и с необходимите
експлоатационни документи.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 6. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава:
1. да заплати цената по чл. 2 от този договор съгласно условията и по начина,
посочен в него;
2. да приеме доставката на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, ако тя отговаря на
договорените изисквания;
3. да осигурява на ДОСТАВЧИКА достъп до АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ
за извършване на всички необходими ремонтни и сервизни дейности;
(2) КУПУВАЧЪТ се задължава при забелязване на признаци за влошаване
качеството на работа или на неизправност на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ
веднага да уведомява за това ДОСТАВЧИКА.
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(3) КУПУВАЧЪТ има право да прави проверка относно подготовката, хода и
организацията по изпълнението на доставката, предмет на договора, без с това да пречи на
неговото изпълнение.
(4) КУПУВАЧЪТ има право на рекламация за доставения/доставените по договора
АВТОМОБИЛ / АВТОМОБИЛИ, при условията посочени в настоящия договор.
(5) КУПУВАЧЪТ има право да изисква от ДОСТАВЧИКА замяната на
несъответстващ с техническите спецификации и/или дефектен автомобил само при
условията на настоящия договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване
на несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия договор и в условията
по гаранцията.
(6) КУПУВАЧЪТ има право да откаже приемането на доставката, когато
ДОСТАВЧИКЪТ не спазва изискванията на договора и техническата спецификация,
докато ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на
договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(7) КУПУВАЧЪТ е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и
сервиз на автомобила в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този
договор, съответно при условията на гаранцията.
(8) КУПУВАЧЪТ е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ДОСТАВЧИКА информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от ДОСТАВЧИКА като такава в представената от него оферта.
VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ гарантира пълната функционална годност на
доставения/те АВТОМОБИЛ / АВТОМОБИЛИ, съгласно договореното предназначение,
както и съгласно техническото си предложение, техническата спецификация и стандарти.
(2) В рамките на гаранционния срок ДОСТАВЧИКЪТ отстранява със свои сили и
средства всички повреди и/или несъответствия на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ,
съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните
условия и техническото си предложение.
(3) Рекламационното съобщение на КУПУВАЧА може да бъде изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигури
преглед на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ от свои квалифицирани представители в
срок от 2 (два) дни от получаване на рекламационното съобщение на КУПУВАЧА. След
преглед на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ от квалифицирани представители на
ДОСТАВЧИКА се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или
несъответствието, работите и срокът, необходими за отстраняването им в два еднообразни
екземпляра.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да отстрани настъпила повреда и/или
несъответствие в срок от 2 (два) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането
им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок
от 2 (два) дни, ДОСТАВЧИКЪТ осигурява на КУПУВАЧА оборотен автомобил от същия
или подобен клас, до пълното отстраняване на повредата и/или несъответствието, като
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гаранционният срок на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, в процес на поправяне, се
удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.
Чл. 8. (1) Гаранционният срок на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ, предмет на
договора, е ………... (……………………………..) месеца или ………. км пробег, в
зависимост от това кое от двете събития настъпи първо, считано от датата на
окончателния приемателно-предавателен протокол за приемане на доставката по чл. 4, ал.
1, т. 3.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури на КУПУВАЧА гаранционно
(сервизно) обслужване на АВТОМОБИЛА / АВТОМОБИЛИТЕ в гаранционния срок
посочен чл. 8, ал. 1, който започва да тече от датата на приемане на АВТОМОБИЛА /
АВТОМОБИЛИТЕ и подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извършва с предимство сервизно обслужване на
автомобилите на КУПУВАЧА по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно
от 2 (два) работни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на КУПУВАЧА.
Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз на ДОСТАВЧИКА или в негови
оторизирани сервизи.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури надлежно квалифицирани
специалисти за извършване на гаранционното (сервизно) обслужване.
(4) По време на гаранционния срок ДОСТАВЧИКЪТ няма право да отказва
приемането на автомобил в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или
гаранционен ремонт.
VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) При забава на плащане КУПУВАЧЪТ дължи неустойка на
ДОСТАВЧИКА в размер на 0,1 % от стойността на забавеното плащане за всеки
просрочен ден, но не повече от 5 % от тази сума.
(2) При забавено изпълнение на някое от задълженията по договора от страна на
ДОСТАВЧИКА същият заплаща на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,1 % от сумата
посочена в чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от тази сума.
(3) При забавено изпълнение повече от 60 (шестдесет) дни КУПУВАЧЪТ има
право да прекрати едностранно договора без да дава срок за изпълнение, като освен
акумулираната до този момент неустойката за забава има право и на неустойка за пълно
неизпълнение на договора, в размер на 10 % от цената на договора.
(4) КУПУВАЧАТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по
общия ред, в случай, че превишават размера на предвидените неустойки.
VIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
Чл. 10. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави възможност на органите на
Управляващия орган – МТСП и на другите компетентни за това национални органи или
органи на ЕС да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез
проверки на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е
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нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и
всякакви други документ.
IX. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Този договор се прекратява:
1.
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.
при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
работа.
Чл. 12. Всяка от страните има право да прекрати едностранно действието на
настоящия договор след писмено направено 30-дневно предизвестие, в случай, че другата
страна по своя вина забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30
(тридесет) дни.
X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 13. 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 Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата
съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват при
изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в
договора документи (протоколи, уведомления и др.).
ЗА ДОСТАВЧИКА – ……………………………………;
ЗА КУПУВАЧА - …………………………………….
Чл. 15. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или
изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за
постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за
разрешаване пред компетентния български съд по реда на ГПК.
Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 17. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
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ХII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 18. (1) Настоящият договор се сключва в рамките и за целите на изпълнението
на проект BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в
"Кремък" ЕООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Изпълнението на договора се съобразява и подчинява на условията и изискванията на
сключения за изпълнението на този проект административен договор за безвъзмездна
финансов помощ между Управляващия орган – МТСП и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с който
административен договор ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че е запознат.
(2) В съответствие с изискванията на ЗУСЕСФ, ПМС № 160/2016 г. и изискванията
на ДБФП по проекта КУПУВАЧЪТ в качеството му на бенефициент на безвъзмездна
финансова помощ по Процедурата и ДОСТАВЧИКЪТ в качеството му на изпълнител по
договор, финансиран с безвъзмездна финансово помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014- 2020“ се задължават да спазват посочените по-долу
изисквания, произтичащи от условията на административния договор за безвъзмездна
помощ между Управляващия орган – МТСП и КУПУВАЧА.
Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно
сключения договор и с оглед изпълнение на предвидените цели.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при
спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и
прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия
договор.
(3) КУПУВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или
имуществото на ДОСТАВЧИКА по време на изпълнение на договора или като последица
от него. КУПУВАЧЪТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън
предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение
на договора или като последица от него. КУПУВАЧЪТ не носи отговорност,
произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от
страна на ДОСТАВЧИКА, неговите служители или лица, подчинени на неговите
служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не предприема каквито и да са дейности, които могат да го
поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012
г. и относимото национално законодателство. При наличие на такъв риск
ДОСТАВЧИКЪТ предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на
интереси, и уведомява незабавно КУПУВАЧА относно обстоятелство, което предизвиква
или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато
безпристрастното и обективно упражняване на функциите по договора на което и да е
лице, е опорочено поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот,
политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв
друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
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правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом)
№1605/2002 на Съвета.
(6) КУПУВАЧЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да запазят поверителността на
всички поверително предоставени документи, информация или други материали:
- за срок не по-малко от три години, считано от 31 декември след предаването на
отчетите от страна на КУПУВАЧА, в които са включени разходите по проекта, за
проекти, за които сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата
равностойност на 1 000 000 евро, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ДОСТАВЧИКА.
- за срок не по-малко от две години, считано от 31 декември след предаването на
отчетите от страна на КУПУВАЧА, в които са включени разходите по проекта, за
проекти, за които сумата на общо допустимите разходи надвишава левовата
равностойност на 1 000 000 евро, за което КУПУВАЧЪТ уведомява ДОСТАВЧИКА.
- когато безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията, за период от 10 бюджетни години от датата, на която е
предоставена последната индивидуална помощ по схемата de minimis, за което
КУПУВАЧЪТ уведомява ДОСТАВЧИКА.
КУПУВАЧЪТ уведомява ДОСТАВЧИКА за началната дата, от която тече
съответният период.
(7) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени
на КУПУВАЧА, като спазва същите изисквания за поверителност.
(8) При изпълнението на своите задължения КУПУВАЧЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ
спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от
Регламент (ЕС), ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и Съвета относно финансовите правила,
приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №
1605/2002 на Съвета и приложимото национално законодателство.
(9) КУПУВАЧЪТ е длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване на
факта, че договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд.
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 и Единния наръчник на
БЕНЕФИЦИЕНТА за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Когато безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Инициативата за младежка
заетост, описана в глава Глава IV на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския
парламент и на Съвета, КУПУВАЧЪТ прилага мерките за информиране и комуникация по
чл. 20 от Регламента.
(10) Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на
конференции и семинари, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уточни, че договорът е получил
финансиране от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
(11) ДОСТАВЧИКЪТ е съгласен Управляващия орган, националните одитни
органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската
сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес,
предназначението на договора и максималният му размер.
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(12) Правото на собственост, включително правата на интелектуална и
индустриална собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи,
свързани с него, възникват за КУПУВАЧА.
(13) КУПУВАЧЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ предоставят на Управляващия орган и
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори
правото да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи,
свързани с договора, независимо от формата им, при условие, че с това не се нарушават
съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост.
КУПУВАЧЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ са длъжни да допускат Управляващия орган,
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори
да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на място,
изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната
документация и други документи, свързани с финансирането на договора. КУПУВАЧЪТ и
ДОСТАВЧИКЪТ са длъжни да осигурят наличността на документите в съответствие с
изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета.
ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия
орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни
одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите,
предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото
национално законодателство.
За тази цел ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави на служителите или
представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни
органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската
сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява
договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички
документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора,
както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен
на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен
спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите
трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който
улеснява проверката.
(14) ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че правата на Управляващия орган,
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните
одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при
еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите
партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на ДОСТАВЧИКА е
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международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази
организация и Европейската комисия.
(15) Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали,
или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни.
Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството
като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за
съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните, и влиза в сила от датата на подписването му.
При подписването на договора се представиха документите по чл. 53, ал.2 от
ЗУСЕСИФ, както следва:
•
Свидетелство за съдимост – на всички лица, представляващи
ДОСТАВЧИКА;
•
Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда", че ДОСТАВЧИКА няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128,
чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен.
•
Удостоверения на ДОСТАВЧИКА от органите по приходите и от общината
по седалището на КУПУВАЧА и на ДОСТАВЧИКА, че последният няма просрочени
задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
•
Удостоверение за актуално състояние.

Приложения:
1. Оферта на ДОСТАВЧИКА.

КУПУВАЧ:

ДОСТАВЧИК:
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