ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ
ОНЛАЙН ИЗТОЧНИЦИ
№ BG16RFOP002-1.016-0006-C01 /02

Сдружение за знание-интензивно развитие, гр. Велико Търново –
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“.......................................” , гр. ..................– ИЗПЪЛНИТЕЛ
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ДОГОВОР
Днес, ...........2020г., в гр. Велико Търново, между:
“Сдружение за знание-интензивно развитие” със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново 5000, ул. "Арх. Георги Козаров" №1, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията с ЕИК 177105495, представлявано от Райна Григорова Григорова –
Управител, наричано за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
“...........................”......., със седалище гр. ............... и адрес на управление: р-н
“.....................”, ул. “.........................”, №..., ет...., ап....., вписано в Търговския регистър и
РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК ............................, представлявано
от.................................... в качеството му на ................................., наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
С оглед на това, че:
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за реализиране на проект
„Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане на глобални бази
данни”, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Министерство на икономиката на в
рамките на Процедура: BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери”
по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020;
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съобразно изискванията на Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0006-C01 и на основание чл.
53, ал. 3 и ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове и Постановление №160/1 юли 2016 г.,
И на основание Протокол от решение №....../.........2020г. на Бенефициента за
определяне на изпълнител по проведена процедура за избор на изпълнител с публична
покана,
се сключи настоящият Договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу възнаграждение и при
условията на настоящия Договор, да извърши следните дейности:
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т.1 Доставка на софтуерен продукт, представляващ Работна система за събиране на данни
от онлайн източници, наричан по-долу в Договора “софтуерния/програмния продукт”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя програмен продукт съгласно писмено задание (Приложение 1),
съставено от Техническата спецификация, представляваща неразделна част от
процедурата за избор на изпълнител, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за допълнителни функционални/технически характеристики, описано в
Офертата (Приложение 2 към този Договор);
т.2. разполагане и настройка на софтуерния продукт в технологична среда (хардуерно
оборудване), осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
т.3. предоставяне на безплатно обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със
софтуерния продукт;
т.4. осъществяване на гаранционна поддръжка на доставения и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
софтуерен продукт за срок от ........... (попълват се цифром и словом месеците на предложената от
кандидата гаранционна поддръжка) месеца.
(2) Доставеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на този Договор програмен продукт
следва да може да бъде използван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предназначение, а именно като
производствена технология, чрез която автоматизирано ще се осъществява обхождане на
структурата на html източници и събиране на данни, и посредством която служителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще разработват по-лесно скриптове и алгоритми за извличане на данни от
html онлайн източници, екстракция на данните, техният запис, структуриране и
индексиране, както и да притежава характеристиките, посочени в писменото задание,
което се прилага като Приложение №1, неразделна част от настоящия Договор.
(3) Гаранционната поддръжка по ал.1, т.4 от този член включва извършването за
посочения в цитираната разпоредба срок на следните дейности:
1)
отстраняване на недостатъци;
2)
усъвършенстване на съществуващи функционалности в
софтуерния продукт;
3)
периодична актуализация, каквато налага модифициране на
базата, функционалностите, приложенията и извършването на други
промени в съществуващите функционалности, когато такива са
необходими за процеса на работа.
Дейностите по тази алинея 3 се извършват съгласно условията и по начина, описани
подробно по-долу в раздел V „Гаранционна поддръжка” от настоящия Договор.
ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. За извършване на дейностите по чл.1, предмет на този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ...................................... (посочва се
цифром и словом цената, определена в офертата на изпълнителя) лв. Върху възнаграждението по
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предходното изречение отделно се начислява Данък върху добавената стойност, който се
заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със заплащане на възнаграждението.
Чл.3. Възнаграждението по предходния член се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната
банкова сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .........................., BIC ..................., при
“.....................” АД, клон .....................
Чл.4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща посоченото в чл.2 възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както следва:
1) авансово плащане – сума в размер на ............. (......................) лв., представляваща
50% (петдесет процента) от пълния размер на възнаграждението, посочен в чл.2 от
Договора – в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на Приемо-предавателен
протокол за приемане на изпълнението на доставката по Етап 1 съгласно чл. 8, ал.3 от този
Договор;
2) окончателно плащане – сума в размер на .............. (..................) лв.,
представляваща 50% (петдесет процента) от пълния размер на възнаграждението,
посочено в чл.2 от Договора – в срок до 60 (шестдесет) дни след подписване на
окончателния протокол за приемане на доставения, инсталиран, изпитан и въведен в
експлоатация софтуерен продукт съгласно чл. 13, ал.7 от настоящия Договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията срещу предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
надлежно издадени фактури съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона
за данък върху добавената стойност.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право едностранно да променя писменото задание
(Приложение №1) за изработване на софтуерния продукт.
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
извършването на дейността, предмет на настоящия договор, като му предоставя
необходимата информация, документи и пр.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи,
материали и пр. информация в срок до 10 (десет) работни дни след писменото им
поискване. За валидно се счита и искане, отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или по
електронен път на следния e-mail: info@kida.bg. Предоставянето на всички писмени
документи и материали се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол
от надлежни представители на страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи свой служител, който да отговаря на
поставените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, свързани с извършването на дейността,
предмет на настоящия Договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури непрекъснатото
съдействие на посоченото лице през срока на Договора, както и да извършва
необходимото за осигуряване на поисканата информация в най-кратки срокове.
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Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимата технологична среда за
разполагане на софтуерния продукт в срок до 3 (три) дни преди планираната дата за
завършване на дейностите по изпълнение на доставката по етап 1 (по смисъла на чл. 8,
ал.1 от Договора), за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да го е уведомил минимум 7 (седем)
дни предварително.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури непрекъснат достъп на служители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предоставената технологична среда, в която следва да се разположи
програмния продукт, до завършване на дейностите по разполагането му.
Чл.8.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прегледа предадения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
софтуерен продукт в степен на завършеност, позволяващ използването му съгласно
предвиденото предназначение и напълно съответстващ на Минималните технически
и/или функционални характеристики, които са били основание за допустимост на
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са посочени подробно в Техническата Спецификация, част от
Приложение 1. Предаването на Работната система в така описаната в предходното
изречение степен на завършеност се приема и означава в Договора като „Етап 1“ на
изпълнението на доставката.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши прегледа по предходната алинея в срок до
10 (десет) дни след уведомяването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е завършил посочения етап на
доставка.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол за
приемане на изпълнението на доставката по Етап 1, ако предадената му Работна система
може да бъде използвана по предназначение, а именно като производствена технология,
чрез която автоматизирано ще се осъществява обхождане на структурата на html
източници и събиране на данни, и посредством която служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще
разработват по-лесно скриптове и алгоритми за извличане на данни от html онлайн
източници, екстракция на данните, техният запис, структуриране и индексиране и
съответства напълно на Минималните технически и/или функционални изисквания на
Техническата спецификация (част от Приложение 1) или да откаже приемането й, като
посочи причините за това (неработещи и/или липсващи функционалности или др. под.).
Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прегледа доставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
софтуерен продукт, притежаващ Допълнителните технически и/или функционални
характеристики съобразно заданието и разположен в технологичната среда, осигурена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва контролни изпитания в период до 20
(двадесет) работни дни след поканването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 13, ал.3
Договора.
(2) В случай, че по време на провеждането на контролните изпитания по предходната
алинея се открият недостатъци (по смисъла на чл.21, ал.1 от Договора) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
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задължава да състави и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативен протокол за открити
грешки и несъответствия, в който същите са подробно описани.
(3) Ако след провеждане на контролните изпитания се констатира, че софтуерният продукт
съответства на изискванията на заданието (Приложение 1) и е разположен в осигурената
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологична среда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме (по
установения по-долу ред) извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка и да подпише
окончателния протокол за приемане на работата.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимото възнаграждение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера, по начина и в сроковете, уговорени в този Договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите, предмет на настоящия
Договор, качествено, с грижата на добрия търговец.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите, предмет на настоящия
Договор, съгласно писменото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1), в сроковете и
при условията, посочени Договора.
Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката по Етап 1 и да извърши
необходимите действия за разполагането и настройката на доставения софтуерен продукт
в съответната технологична среда, осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не по-късно от .................г.
(посочената тук дата следва да е 10 дни преди изтичането на крайния срок за изпълнение на доставката по Етап 1,
предложен в офертата на Изпълнителя).

(2) В случай, че при прегледа по чл. 8, ал.1 и 2 бъде установено, че изпълнението на
доставката по Етап 1 не съответства на изискванията на настоящия Договор и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже приемането й, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно и
безплатно да отстрани недостатъците.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши окончателна доставка – а именно да достави
и инсталира в осигурената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологична среда всички функционалности
и пр. на Работната система, необходими за осигуряване на пълно съответствие на
Работната система с всички Допълнителните технически и/или функционални
характеристики, предложени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част от Приложение 1.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че с извършването на дейностите по преходното
изречение няма да препятства и затруднява използването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Работната
система, предмет на изпълнение на доставката по Етап 1.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да завърши изпълнението на дейностите по ал.3 в срок,
осигуряващ спазване и изпълнение на максималния срок за завършване на цялостно
изпълнение на доставката, посочен в Офертата, включващ дейностите по доставка,
инсталация, изпитване и въвеждане в експлоатация.
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(5) След приключване на дейностите по ал. 3 на настоящия срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя
покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на контролни изпитания (тестване) на
инсталирания софтуерен продукт. Контролните изпитания по предходното изречение се
провеждат в продължение на 20 (двадесет) работни дни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) В случай, че по време на тестването по чл.9, ал.1 бъдат открити и удостоверени със
съответния протокол недостатъци (по смисъла на чл.21, ал.1 от Договора) в софтуерния
продукт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани във възможно най-кратки срокове
след получаване на констативния протокол. За избягване на всякакво съмнение страните
удостоверяват, че срокът за отстраняване на недостатъци, установени по време на
контролните изпитания, не може да води до удължаване на крайния срок за завършване
на работата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съобразил възможността за
констатиране на такива недостатъци и необходимото време за отстраняването им, така
щото да бъде спазен крайният срок за извършване на работата, посочен в Офертата му,
неразделна част от настоящия Договор.
(7) След успешното преминаване на тестовете, респ. след отстраняване на констатираните
недостатъци, надлежни представители на страните съставят и подписват окончателен
приемо-предавателен протокол, с който се удостоверява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил
задълженията си по чл.1, ал.1, т.т. 1 и 2 от този Договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма
възражения, приема извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и декларира, че
предоставения му програмен продукт съответства на описания в Приложение 1.
Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Ръководство за работа със софтуерния продукт, като предаването на същото се отразява в
Приемо-предавателния протокол по чл.13, ал.7.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описание на изходните
кодове (source codes) на софтуерния продукт, както и всякаква друга документация, която
би могла да бъде необходима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършването на последващи
дейности по изменение, допълнение и пр. на програмния продукт, в това число и
техническо описание на доставения софтуерен продукт. Предаването на документацията
по предходното изречение се отразява в окончателния приемо-предавателен протокол по
чл.13, ал.7 по-горе.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши обучение на служители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставената Работна система за събиране на данни от онлайн
източници. Обучението се извършва в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на провеждане
на контролните изпитания по чл. 9, ал.1, като успешното му завършване се отразява с
приемо-предавателния протокол по чл. 13, ал.7 от настоящия Договор.
Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите, включени в обхвата на
гаранционната отговорност, качествено и навременно, съгласно изискванията на раздел
V„Гаранционна поддръжка” на този Договор.
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Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
злоумишлено проникване и/или др. неправомерни действия от страна на трети лица по
отношение на доставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ програмен продукт и информацията, достъпна
чрез и/или генерирана от последния.
Чл.18.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимата му за извършване на
дейностите, предмет на Договора, информация, в уговорените по-горе срокове.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и
по начина, уговорени по-горе в този Договор.
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява никаква информация относно
дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод изпълнението на
дейностите, предмет на настоящия Договор.
V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл.20.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционна поддръжка на
доставения и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно изискванията на Договора софтуерен
продукт в срок от .........................(посочва се цифром и словом срока на гаранционна поддръжка, посочен в
Офертата на Изпълнителя) месеца, считано от датата на подписване на Окончателния приемопредавателен протокол по чл.13, ал.7 от този Договор.
(2) Гаранционната поддръжка по предходната алинея обхваща следните дейности:
1) отстраняване на недостатъци;
2) усъвършенстване на съществуващи функционалности;
3) периодична актуализация, каквато налага модифициране на базата,
функционалностите, приложенията и извършването на други
промени в съществуващите функционалности, когато такива са
необходими за процеса на работа.
(3) За избягване на всякакво съмнение страните удостоверяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи каквото и да е допълнително възнаграждение за извършване на дейностите,
включени в обхвата на гаранционната отговорност, извън посоченото в чл.2 от настоящия
Договор.
Чл.21.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява във възможно най-кратки срокове,
договорени за всеки конкретен случай с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани и/или проявили се
недостатъци (бъгове) в изготвения софтуерен продукт. Под “недостатъци” по смисъла на
този член се разбира несъответствие между функционирането на софтуерния продукт и
описаните в Приложение 1 негови възможности и функции.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме необходимите действия, а именно да приеме
съобщението за констатиран недостатък от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да установи какъв е
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проблемът и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретния срок за отстраняването му в
рамките на установеното време за реакция при уведомяване за констатиран недостатък,
което е в рамките на ……….. (посочва се предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ време за реакция в Офертата).
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва усъвършенстване на съществуващи
функционалности при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под „усъвършенстване на
съществуваща функционалност” по смисъла на този Договор се разбира създаване на нови
версии на съществуващите модули и функционалности. Сроковете за извършване на
дейностите по усъвършенстване на функционалности се договарят между страните за
всеки отделен случай, но не могат да надвишават нормално необходимите за
извършването на такива действия.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва периодична актуализация, каквато налага
модифициране на базата, функционалностите, приложенията и извършването на други
промени в съществуващите функционалности, когато такива са необходими за процеса на
работа. Дейностите по предходното изречение се извършват при поискване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възможно най-кратки срокове, уговорени за всеки конкретен случай
между страните.
VI. АВТОРСКИ ПРАВА
Чл.22.(1) Страните се съгласяват и декларират, че всички права на интелектуална
собственост върху доставения в изпълнение на този Договор софтуерен продукт,
представляващ Работна система за събиране на данни от онлайн източници, ще
принадлежат изцяло и само на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съобразно уговореното в предходното
изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще е единствен носител на всички авторски права по
смисъла на Закона за авторското право и сродните му права върху така доставения
софтуерен продукт.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ несмущавано от
претенции, основани върху права на интелектуална собственост, ползване и притежание
на програмния продукт, доставянето на който е предмет на този Договор.
VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.23.(1) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото
възнаграждение в сроковете, определени по-горе в настоящия Договор, той дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за забава.
(3) В случай, че забавата продължи повече от 90 (деветдесет) работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
има право да развали Договора с едностранно писмено изявление.
Чл.24.(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава при изпълнението на която и да е от
дейностите, предмет на Договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
0.3% (нула цяло и три десети от процента) от размера на възнаграждението по чл. 2, за
всеки ден забава.
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(2) В случай, че забавата продължи повече от 10 (десет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
развали Договора с едностранно писмено изявление без предизвестие, както и да получи
неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от общия размер на дължимото
възнаграждение, заедно с връщане на вече платената част от възнаграждението.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.25. Настоящият Договор се прекратява с изтичане на срока на гаранционната
поддръжка.
Чл.26. Договорът може да бъде развален:
1) в случаите на чл.23, ал.2 – с едностранно писмено изявление за разваляне,
отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
има право да получи съответната неустойка, уговорена в същата разпоредба;
2) в случаите по чл.24, ал.2 – с едностранно писмено изявление за разваляне без
предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи уговорената в същата разпоредба неустойка,
ведно с връщане на получената част от възнаграждението.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 27 (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция
за добро изпълнение в една от следните форми:
1. Неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Сдружение за знаниеинтензивно развитие в размер на 5% от стойността по чл. 2 (1);
или
2. Парична сума в размер на 5 % от стойността по чл. 2 (1), преведена по сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG13RZBB91551007784539
BIC: RZBBBGSF
банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД
(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да представи гаранция за добро изпълнение под
формата на банкова гаранция, тогава в нея изрично трябва да бъде записано, че тя е
безусловна, неотменима и в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и че е със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на Договора.
(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на гаранцията за изпълнение
на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема действия за нейното удължаване в срок,
необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция;
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(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 6 (шест) месеца от
подписване от двете страни на окончателния приемо–предавателен протокол,
удостоверяващ изпълнението на доставката по чл.13, ал.7 от този Договор.
(5) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на разваляне на
Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение
на Договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен
съд.
(7) В случаите по ал. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да
дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

ІX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.28. Неизпълнението на Договора от която и да е от страните няма да поражда
отговорност за неизпълнение и да се счита за нарушение клаузите на Договора, ако се
дължи на непреодолима сила и известието за това е подкрепено със сертификат от БТПП
или от съответен държавен орган.
Чл.29.(1) Всички спорове между страните, възникнали във връзка с тълкуването,
изпълнението или прекратяването на този Договор, се уреждат по приятелски начин чрез
преговори.
(2) В случай, че по пътя на преговорите не бъде постигнато споразумение, споровете ще се
отнасят за разглеждане и решаване от компетентния съд в гр. София.
Чл.30. Изменения и допълнения в Договора могат да се правят по взаимно съгласие на
двете страни, изразено в писмена форма, което става неразделна част от Договора след
съгласуването им с МИ.
Чл.31. С подписването на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че е
уведомен и е съгласен, че настоящият Договор се сключва в изпълнение на Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0006-C01, сключен между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на бенефициент и Министерство на икономиката, в
качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020. С оглед на декларациите по предходното изречение,
страните и в частност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично декларират и удостоверяват, че приемат, че
условията на чл.чл. 3, 4, 5, 6, 11.3, б. “б” и чл. 14 от Общите условия, приложение към
Договора за безвъзмездна финансова помощ, се отнасят и за страните по настоящия
Договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подробно се е запознал и приема същите.
Чл.32. За неуредените с настоящия Договор въпроси ще се прилага Договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за
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реализиране на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане
на глобални бази данни ”, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Министерство на икономиката
и действащото българско законодателство.
Чл.33. При противоречие на разпоредба на този Договор с клауза на Договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0006-C01 за
реализиране на проект „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане
на глобални бази данни ”, се прилага Договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0764–C01.
Настоящият Договор бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка една от страните.
Неразделна част от този Договор са и следните Приложения:
Приложение 1 – писмено задание за софтуерния продукт, състоящо се от Техническа
спецификация, предоставена в процедурата по определяне на изпълнител и Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отправена до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на процедурата по определяне на
изпълнител.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ................................. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................
подпис и печат

Име: Райна Григорова
Длъжност: Управител

подпис и печат

Име:
Длъжност:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
развитие по проект № BG16RFOP002-1.016-0006-C01, „Създаване на лабораторен център за събиране и поддържане
на глобални бази данни“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за знание-интензивно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския Съюз и Управляващия орган.
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