ПРОЕКТ НА
Д О Г О В О Р
№ BG05M9OP001-1.008-1380-C01-W-1
Днес, ……………. г., в гр. София, се сключи този договор между:
УНИПОС ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 47,
ЕИК: 824150906, ДДС №: BG824150906, представлявано от Христо Димитров - управител,
наричано за краткост „БЕНЕФИЦИЕНТ“ или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,
от една страна и от друга страна:
…………………., със седалище и адрес на управление: ……………………….., ЕИК:
…………………., ДДС № BG…………….., представлявано от ……………………. …………………, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Бенефициентът/Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:
Строително-монтажни работи за изграждане на електропроводими подови настилки,
съгласно техническата спецификация/КС, съдържаща изискванията на Бенефициента
и офертата на Изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия договор.
II. ЦЕНИ
1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в
размер на ………….. (……………..) лева, без ДДС.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на предмета на договора.
3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път
с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
Банка ………………….
IBAN: …………………..
BIC: …………………….
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащането се извършва както следва:
60% авансово плащане при подписване на договор и издаване на фактура от
изпълнителя;
30% междинно плащане след инсталиране и преди въвеждане в експлоатация и издаване
на фактура от изпълнителя;
10% при въвеждане в експлоатация, приемане на работата с приемо-предавателен
протокол и и издаване на фактура от изпълнителя.
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IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на предмета на договора е …………. календарни месеца от
датата на подписването му, но не по-късно от срока за изпълнение на проект
„Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1380-C01 от 19.05.2017 г.
3. Мястото на изпълнение на СМР е гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 47, фабрика
УниПОС.
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
1. Настоящият договор;
2. Изискванията на бенефициента, описани в Техническата спецификация / КС
(Приложение І);
3. Офертата на Изпълнителя (Приложение II).
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1. Бенефициентът има право да получи изпълнението на предмета на договора в срок,
без отклонение от договореното и без недостатъци.
2. Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора.
3. Бенефициентът има право да наложи финансова санкция на Изпълнителя, ако за
Изпълнителя бъде установен недеклариран конфликт на интереси по смисъла на чл.
57, пар. 2 от Регламент № 966/2012 г. и когато бъде допуснато в резултат на това,
опорочаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
4. Бенефициентът има право, когато Изпълнителят се е отклонил от възложената му
работа или работата му е с недостатъци, по избор:
- да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото
възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по
договора;
- да определи подходящ срок, в който Изпълнителят да поправи работата си;
- да отстрани за сметка на Изпълнителя недостатъците на работата;
- да поиска намаление на възнаграждението.
5. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията
на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
6. Бенефициентът се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за
изпълнение на възложената му работа.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок предмета на договора,
описан в раздел І от настоящия договор.
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3. Изпълнителят се задължава да спазва всички законоустановени изисквания,
приложими към работата, включително по отношение на опазване на околната среда
и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
4. Изпълнителят се задължава да влага материали, които отговарят на българските и
европейски стандарти за качество.
5. Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддръжка относно извършените
строително-монтажни работи. Минималният гаранционен срок трябва да бъде
съобразен с приложимите изисквания от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Съгласно офертата на Изпълнителя, гаранционната поддръжка е в сила за срок от
…………………….. (……………………..) месеца от датата на окончателното
приемане на работата. През гаранционния срок Изпълнителят следва да отстранява
за своя сметка скритите недостатъци и появилите се след приемането на работата
дефекти.
6. Изпълнителят се задължава да спазва условията на членове 3.23, 3.24, 3.36, 3.37,
3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.68, 3.69 и 3.70 от административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1380-C01,
които се отнасят до него в качеството му на изпълнител.
7. 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.
VIIІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Изпълнението на работата по настоящия договор се приема от Бенефициента с приемопредавателен протокол.
ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява:
1. С неговото изпълнение;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не
си дължат неустойки.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. С едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна,
продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се отправя писмено
предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за
изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на
предизвестието.
X. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
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
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основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други
документи.
XІ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
по него.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................

Христо Димитров:

…………………..:
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