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Д О Г О В О Р
№ ESF-2303-01-01015 - Sе-03
/проект/
Днес ………………………. в гр. ……………. се сключи настоящият договор между:
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, ЕИК по БУЛСТАТ: 831622969; Идентиф. №. по ДДС: 831622969
BG; Седалище: България; Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Съборна“ № 9, ет. 2;
Телефон: 02/ 987 29 01., Факс: 02/ 987 59 00; Представлявано от: Димитър Петков,
Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
………………………………………......................................................................,
регистрирано
с
решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен съд
………….................……,
със
седалище
и
адрес
на
управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано
от……………………………………................................................................................., наричан
за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши сертифициране
на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУ ЗБУТ)
съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007“ по проект № BG051PO001-2.3.03-0681 „Ел Би
Булгарикум“ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда“ /наричана по-долу „услуга“/, съгласно
предложените етапи на работа в офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия
договор.
II. ЦЕНИ:
1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цена /възнаграждение/ в
размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС, която сума е
окончателната стойност на договора и не подлежи на едностранно увеличаване от
Изпълнителя.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата.
4. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с
платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
/Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. Плащането се извършва както следва:
………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Във фактурата/ите, издавани от избрания изпълнител следва да присъства текстът:
„Разходите са по проект BG051PO001-2.3.03-0681 „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за по-безопасен
труд и работна среда“, ДБФП № ESF-2303-01-01015, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейски съюз“
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. Настоящият договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на услугата е .............................. работни дни от датата на
подписването му.
3. Местата на изпълнение на услугата са: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. „Малашевска” № 12А, гр.
София, ул. „Съборна“ № 9 и гр. Видин „Южна промишлена зона”
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
Настоящият договор;
Офертата на Изпълнителя (Приложение I)
VI. КОМУНИКАЦИИ:
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Възложителя и
Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по
пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български
език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят има право:
 да изисква от Изпълнителя качествено извършване на възложената му работа;
 да получава отчет по всяко време за извършваната от Изпълнителя работа;
 да получава по всяко време консултации, анализ и пр.съдействие от Изпълнителя по
предмета на договора;
 да получи сертификат за въведена СУ ЗБУТ съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007,
в случай, че премине успешно сертификационния одит;
 Възложителят не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на служителите
или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на настоящия
договор или като последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или
допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор.
Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на
изпълнение на предмета на настоящия договор.
3. Възложителят е длъжен:
 да даде пълна и точна информация на Изпълнителя, необходима му за изпълнението
предмета на настоящия договор;
 да заплаща коректно договореното възнаграждение на Изпълнителя;
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право:
 да получава договореното възнаграждение според клаузите на настоящия договор;
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да изисква и получава от Възложителя документация, свързана с осъществяването на
предмета на този договор;
2. Изпълнителят е длъжен:
 да извърши качествено възложената му работа и да предаде крайния резултат от нея на
Възложителя;
 да отчита периодично - по един път на седмица и всякога при поискване от Възложителя,
за хода на работата по този договор;
 да предоставя на Възложителя консултации, анализи и да му оказва всякакво
съдействие в тематичния обсег на настоящия договор винаги при поискване от негова
страна или от страна на оторизирани за това лица в срока на действие на договора;
 да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и
да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или
може да предизвика подобен конфликт.
 да запази поверителността на всички предоставени му от Възложителя документи,
информация или други материали в срок не по-кратък от 3 години след приключване на
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
3. Всички предприети от Изпълнителя действия по визуална идентификация (като обяви,
публикации, конференции, семинари и други) следва да са в съответствие с приложимите
правила за информарине и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламента на Комисията №
1828/2006 и приложение № 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за
информаираност и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
IX. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ/ ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ.
1. Всички рискове, произтичащи от изпълнение на услугата са за сметка на Изпълнителя до
предварителното приемане на мястото за приемане съгласно раздел IV, точка 3.
2. Приемането и предаването на услугата, предмет на договора и документите към нея се
осъществява чрез приемо-предавателен протокол, подписан между Възложителя и
Изпълнителя.
3. Възложителят е длъжен, при установяване на недостатъци в качеството да уведоми
Изпълнителя, а последният е длъжен в срок от 3 дни от уведомяването да отстрани за своя
сметка установените несъответствия.
4. При забавяне от страна на Изпълнителя при предаването на резултата/ите от изпълнената
услуга, той дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от цената по договора за
всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимата
услуга.
7. В случай, че Изпълнителят се забави повече от 10 дни с предаването на резултата/ите от
изпълнената услуга, Възложителят има право да развали договора. Развалянето има действие
от деня, в който Изпълнителят е получил писмено уведомление.
8. В случай, че Възложителят се забави със заплащането на уговорената в настоящия договор
сума, той дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) за всеки просрочен ден, но не
повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимата сума.
X. 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, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети до
прекратяването дейности;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
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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.
XI. 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.
XII. 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 основа
на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Общи задължения -- условията на чл. 1, 3, 4, 5, 6 и чл. 14 от Общите задължения –
приложение към договора за БФП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отнасят и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
настоящия договор:
(1) Страните по настоящия договор се задължават да го изпълняват с грижата на добър
стопанин[, при спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в
съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел
Бенефициентът трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси,
необходими за пълното и точно изпълнение на проекта и предвидени в описанието на проекта,
в изпълнение на чл. 1 от Общите задължения към Договора за безвъзмездна помощ на
Бенефициента.
(2) Договарящият орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по Проект №
BG051PO001-2.3.03-0681 „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда“ не е
страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер,
настъпили в следствие неизпълнение на настоящия Договор в изпълнение на чл. 3 от Общите
условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента.
(3) 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 в
изпълнение на чл. 4 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на
Бенефициента.
(4) Страните се задължават да запазят поверителността на всички поверително
предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от десет
години от датата на предоставяне на индивидуалната минимална помощ на основание чл. 3
ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или три години след приключването на оперативната програма
в съответствие с чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Правилото за
поверителност се отнася и за Договарящия орган, лицата, упълномощени от него,
Управляващият орган, Сертифициращия орган и Европейската комисия в изпълнение на чл. 5
от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента.
(5) Изпълнителят може да разгласява при възможност факта, че Проекта се
съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на чл. 6 от Общите условия към
Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента.
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(6) Изпълнителят се задължава при поискване да предоставя на оторизираните
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 в
изпълнение на чл. 14 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на
Бенефициента.
Договорът е изготвен на български език в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................... ……………

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

Изп. директор

Управител:

5
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0681
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

