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Днес,......................................г. в гр. София, Република България, между:
1.”Подови настилки”ООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.Своге,  ул.  "Бисер"  5, 
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Кукуш" 2, ет. 3, сграда Телеком, с ЕИК 131030117, 
наричан по-надолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представлявано от Сергей Тодоров Зоров – 
Управител
и
2. ........................................................................................................ 
(юридическо наименование на Изпълнителя)
със  седалище  и  адрес  на  управление  ..................................................................................,  с 
ЕИК .................................., наричано по нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, представлявано 
от....................................................., на длъжност.............................,

се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да:

Проучи,  консултира,  инсталира,  внедри  и  персонализирана  ERP  система,  съобразно  
нуждите на "Подови настилки" ООД за работа със системата,  наричана по-долу за 
краткост ERP,  посочен в ценовата и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които той е 
участвал  в   процедура  Открит  избор,  проведена  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  представляващи 
неразделна част  от договора.

/ 2/ Софтуерният продукт е с безсрочно право на ползване, без  лицензни еднократни или 
годишни такси, патенти и други, без еднократни и/или годишни такси за работно място и 
системата.

ІІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

Чл.2./1/ Качеството на доставеното, конфигурирано, инсталирано и въведено в  експлоатация 
ERP  следва  да  отговаря  на  параметрите  и  техническите  характеристики,   посочени  в 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата.
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/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното, конфигурирано, инсталирано и пуснато  в 
експлоатация  по  този  договор  ERP  е  е  в  пълно  съответствие  с  изискванията  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.  Задължително  е  комплектуване  на  доставеното,   конфигурирано,  инсталирано  и 
въведено  в  експлоатация  ERP  с  необходимата  документация  и  приемо-предавателни 
протоколи.

Чл.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предоставя  гаранционна  поддръжка  за  софтуера  в  период 
от .................... месеца,  считане от датата на пускане в експлоатация. В гаранционния срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се   задължава  за  своя  сметка  да  отстрани  всички  докладвани  и 
възпроизводими грешки на  софтуера.

ІІІ. ЦЕНА

Чл.5./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата стойност  на 
инсталираната, внедрена и персонализирана и въведена в експлоатация ERP система в размер 
на   ...............................................  без  начислен  ДДС.  Цената  е  определена  с  място  на 
извършване на услугите „Подови настилки” ООД, гр. София, ул. Кукуш 2.

/2/ В цената са включени разходи за документацията за работа със системата;

Чл.6.  Всички  цени  са  фиксирани/крайни  за  времето,  в  което  договорът  е  в  сила  и  не 
подлежат на промяна. В цената по чл. 5 не е включен ДДС.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7/1/  Плащането  се  извършва  по  банков  път  с  платежно  нареждане  по  сметката  на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, БАНКА:...............; BIC......................IBAN.......................... както следва:

/1.1/  Етап 1: Инсталиране на ERP система -  плащане в размер на 20 % от стойността на 
договора или  ........................................................................................................ лева без ДДС; . 
/1.2./ Етап 2:  Въведена ERP система в пробна експлоатация - плащане в размер на 30 % от 
стойността  на  договора  или   ........................................................................................................ 
лева без ДДС; 
/1.3./ Етап 3: Въведена ERP система в редовна експлоатация - плащане в размер на 30 % от 
стойността  на  договора  или   ........................................................................................................ 
лева без ДДС; ; 
/1.4./ Етап 4: Приета в редовна експлоатация ERP система – окончателно плащане в размер 
на  20  %  от  стойността  на  договора 
или  ............................................................................................................................. лева без ДДС; ; 
/1.5./ Окончателното плащане се извършва в срок от 30 календарни дни след изтичане на 
срока  за  изпълнение  по  този  договор  срещу  подписан  финален  приемно-предавателен 
протокол и оригинална фактура.
/2/  Срокът  за  плащане  по  предходните  алинеи  се  спира,  когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  бъде 
уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима  поради 
липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на  доказателства,  че 
разходът  не  е  правомерен.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  трябва  да  даде   разяснения,  да  направи 
изменения  или  представи  допълнителна  информация  в  срок  от  30  дни  след  като  бъде 
уведомен  за  това.  Периодът  за  плащане  продължава  да  тече  от  датата,  на  която 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  получи  правилно  формулирана  фактура  или  поисканите  разяснения, 
корекции или допълнителна информация.

V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши инсталирането, и въвеждането в експлоатация 
в срок до: ..................... месеца от датата на подписване на настоящия договор.

Чл.10. Мястото на изпълнение е както следва: Република България, област София, община 
София, гр.София, ул.Кукуш No2 

VІ. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл.11. Конфигурирането, инсталирането и пускането в експлоатация на доставеното ERP ще 
започне  при  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  рамките  на  ....................  дни  от  датата,  на  която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подаде информация за готовност.

Чл.12. Конфигурирането, инсталирането и пускът в експлоатация включват и настройване за 
постоянна работа на софтуера на компютрите в локалната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. Условията на работа по конфигурирането, инсталирането,настройването, тестването и 
пускането  в  експлоатация  на  доставеното  ERP,  а  така  също  и  мястото  за  работа  на 
територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се уточнява допълнително между страните след сключване 
на договора.

VІІ. ПРИЕМАНЕ

Чл.14. /1/ Приемането на системата ще се извърши на следните етапи:
- Етап 1: Инсталиране на ERP система - приемането се извършва с протокол от извършено 
инсталиране  на  ERP системата,  критерии  за  проверка  :  създадени  минимум  2  броя 
административни потребители;
- Етап 2: Въведена ERP система в пробна експлоатация - приемането се извършва с протокол 
за въвеждане в пробна експлоатация, критериите за проверка: въведени основни продукти, 
клиенти и потребители;
-  Етап  3:  Въведена  ERP  система  в  редовна  експлоатация  -  приемането  се  извършва  с 
протокол за приемане в редовна експлоатация, критерии за проверка: системата следва за 
издава клиентски поръчки и фактури и да следи складовите наличности;
- Етап 4: Приета в редовна експлоатация ERP система - приемането се извършва с протокол и 
предаване на документацията за системата и сертификати от обучението;

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



а)  да  изпълни  договора  с  грижата  на  добър  стопанин,  при  спазване  на  изискванията  за 
ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в  съответната 
област и с настоящия договор.
б)  да  осъществи  услугите  на  място съгласно  техническата  оферта  от документацията   за 
участие и чл.10. от договора;
в) да изпълни услугите съгласно приложената към договора ценова оферта;
г) да изпълни услугите качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
д)  да  отстрани  за  своя  сметка  допуснати  недостатъци,  грешки  и  установени  дефекти  в 
процеса на изпълнение на договора;
е) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи  отговорност, произтичаща от искове 
или жалби вследствие нарушение на нормативни  изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неговите  служители  или  лица,  подчинени  на   неговите  служители,  или  в  резултат  на 
нарушение на правата на трето лице.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а)  да иска  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на  необходимото  съдействие  при изпълнение  на 
дейностите по договора;
б) да получи договорено възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати цената на договора по реда и условията в него;
б)  да  осигури  достъп  на  служители  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до  мястото  за  конфигуриране, 
инсталиране и пускане в експлоатация на ERP системата.
в)  да  осигури  всички  необходими  технически  условия  и  средства  за  конфигурирането, 
инсталирането и пуска в експлоатация на ERP системата на негова територия.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а) да извършва текущ контрол при изпълнението на ERP системата;
б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, без отклонение  от 
договореното и без недостатъци.
в)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  носи  отговорност  за  вреди,  нанесени  на  служителите  или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като  последица 
от  него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  обезщетения  или  допълнителни   плащания  извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
 

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

а) по взаимно съгласие;
б) при неоснователно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от  задълженията 
си по договора и ако последният не ги изпълнява в срок от 5 работни  дни след изпращането 
на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
в)  при  подозрение  в  измама,  съгласно  чл.1  от  Конвенцията  за  защита  на  финансовите 
интереси  на  Европейските  общности,  корупционни  действия,  участие  в  престъпни 
организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите  интереси 
на Европейските общности;



г/ когато са настъпили съществени промени във финансирането на предмета на  договора, 
извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и  предотврати 
или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на  обстоятелствата;
д) с окончателното му изпълнение, след изтичане на гаранционния срок по чл.4.

Х. САНКЦИИ

Чл.20.  Ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  изпълни  възложеното  в  установения  в  договора  срок, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получената авансова сума, както и неустойка в  размер на 
0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на  договора.

Чл.21. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият заплаща  на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0.1 % неустойка на ден върху забавеното плащане, но не повече от 5  % от 
стойността на договора.

Чл.22./1/ При неизпълнение на други условия по договора, неизправната страна  дължи на 
изправната неустойка, в размер до 5 % от цената на договора. В случай на  претенции на 
трети  лица  към  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  които  се  основават  на  нарушение  на   права, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще  заплати  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  на  трети  лица,  и  всички 
произтичащи от това загуби и пропуснати ползи.

/2/ При прекратяване на договора :

а) по чл.19, т.а) страните не си дължат неустойка;
б)  по  чл.19,  т.б)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  прекратява  договора  без  предизвестие  и  не  дължи 
каквито и да било обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в по чл.19, т.в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи  каквито 
и да било обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
г/  по  чл.19  т.”г”  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  неустойки,  лихви  и  пропуснати  ползи  на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.23.  Страните  се  освобождават  от  отговорност  за  неизпълнение  на  задълженията  си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от  страните не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е  информирала другата 
страна за възникването й.

Чл.24.  Страната,  засегната  от  непреодолима  сила,  е  длъжна  да  предприеме  всички 
необходими мерки,за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да  уведоми 
писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.25. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задължението се спира.

Чл.26. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност  или 
умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнение  на договора.

ХІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ



Чл.27.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  третират  като  конфиденциална  всяка 
информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл.28.  /1/Страните  се  задължават  да  запазят  поверителността  на  всички  предоставени 
документи, информация или други материали, свързани с Проекта, за срок не по-малко  от 3 
години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл.90 от  Регламент 
на Съвета No1083/2006.

/2/Правилото за поверителност не се отнася за Договарящия орган, лицата,  упълномощени 
от него,Управляващия орган, Сертифициращия орган и Европейската  комисия.

Чл.29.  Страните  се  задължават  да  спазват  изискванията  за  защита  на  личните  данни, 
съобразно  разпоредбите  на  чл.37  от  Регламент  на  Комисията  No1828/08.12.2006г.  и 
приложимото национално законодателство.

Чл.30.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  няма  право  без  предварителното  писмено  съгласие  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма  договора 
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на  когото и да е,  
освен  пред  своите  служители.  Разкриването  на  информация  пред  такъв   служител  се 
осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на  договора.

Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на  предоставени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги  предоставя на трети 
лица.

XІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Условията по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 ”б” и чл.14 от Общи условия към договор  за  
безвъзмездна  финансова  помощ  No  4МС-02-132/27.04.2012г  се  отнасят  и  до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.33.  Главна  дирекция  "Европейски  фондове  за  конкурентоспособност"  в  МИЕТ  като 
Управляващ  орган,  предоставящ  безвъзмездната  помощ  по  договор  No  4МС-02-
132/27.04.2012г ”Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за 
управление  в  предприятията”  със  „Подови  настилки”  ООД,  в  случая   Възложител,  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.34. 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:

- конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение  на 
функциите по договора за безвъзмездна финансова помощ на което и да е лице,  може да 
възникне  съмнение  поради  причини,  свързани  със  семейството,   емоционалния  живот, 
политическата  и  националната  принадлежност,  икономически   интереси  или  други  общи 
интереси,  които  то  има с друго лице,  съгласно  чл.52 и  чл.8/2   от  Регламент  1605/2002г. 
относно финансовите разпоредби, приложими за общия  бюджет на Европейската общност, 
изменен с Регламент на Съвета ( ЕС, Евратом)  No1995/2006г.



-да  няма  сключен  трудов  или  друг  договор  за  изпълнение  на  ръководни  или  контролни 
функции  с  лице  на  трудово  или  служебно  правоотношение  в  Управляващия  орган  или 
Междинното звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската  икономика” 
докато заема съответната длъжност и една година след напускането и.
 
-да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в  Управляващия 
орган или Междинното звено на ОП „ Развитие на  конкурентоспособността на българската 
икономика” докато заема съответната  длъжност и една година след напускането и.

Чл.35.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължават  да  направят  всичко 
необходимо за разгласяване на факта, че Проектът е получил финансиране от  Европейския 
фонд  за  регионално  развитие  чрез  Оперативна  програма  “Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика”, схема BG 161PO003-2.1.12 „Покриване 
на международно признати стандарти” на Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на 
предприятията  и  развитие  на  благоприятна  бизнес  среда”  Област  на  въздействие  2.1: 
„Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”.

Чл.36. Страните следва да упоменават финансовия принос, предоставен от   Европейския 
фонд за регионално развитие чрез ОП „ Развитие на  конкурентоспособността на българската 
икономика”  в  каквито  и  да  са  документи  и  при   всякакви  контакти  със  средствата  за 
осведомяване, свързани с изпълнението на  настоящия договор. Когато е уместно следва да 
бъде  използвано  логото  Оперативна   програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на 
българската  икономика”.  Всяка  публикация трябва да съдържа текста:  „Този документ е 
създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 „Повишаване на конкурентоспособността на 
"Подови настилки" ООД чрез въвеждане на ERP система, система за управление на 
качеството ISO 9001-2008, управление на околната среда ISO 14001 и закупуване на машини 
и оборудване”.  Документът  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма 
„Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската  икономика”  2007-2013, 
съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  фонд  за  регионално  развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Подови настилки” ООД и при 
никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява  официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.

Този договор се подписа на посочената най-отпред дата в два екземпляра, по един за  всяка 
от страните, от надлежно упълномощени представители на страните, както  следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 (Имена, Длъжност)   (Имена, Длъжност)

Този документ е създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 "Повишаване на конкурентоспособността на "Подови настилки" ООД чрез 
въвеждане на ERP система, система за управление на качеството ISO 9001-2008, управление на околната среда ISO 14001 и закупуване на 
машини и оборудване".
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Подови настилки” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този  документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


