ДОГОВОР

Днес, 08.10.2014 г. в гр.София, между:
Агенцията по обществени поръчки, гр. София-1000, ул. “Леге” № 4, ЕИК
131236380, представлявана от Иво Георгиев Кацаров – главен секретар, упълномощен със
Заповед РД – 9/24.02.2012 г. и Юлия Кирилова Тодорова - главен счетоводител, наричани
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
„К-ДЕНОМИКС“ ДЗЗД, БУЛСТАТ: 176755312, представлявано от координатора
“Дружество на експертите по акредитация“ ЕООД (ДЕА ЕООД) ЕИК 203013713 чрез
управителя Бойко Димитров Богданов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Драгалевска” № 3, бл. 104, вх. „Б”, ап. 38 и наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
утвърден от главния секретар на Агенцията по обществени поръчки протокол за работата
на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на
участниците по публична покана с предмет „Организиране на две допълнителни обучения
в страната, във връзка с изменението на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.010001 „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на
системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски
средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма “Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално
развитие“ в изпълнение на Договор № 46 / 18.01.2013 г.,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
организира, от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дейности свързани с
реализирането на специализирани обучения във връзка с изменението на проект
“Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на
системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски
средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално
Проект №: 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001“Укрепване капацитета на Агенция по обществени
поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с
европейски средства”, Договор № 46 / 18.01.2013 г.
www.eufunds.bg

1

развитие”, във вид и обем посочени в техническата спецификация, Приложение № 6 към
настоящия договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът на договора е до 30.09.2015 г.
ІІІ. МЯСТО И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 3. (1) Място на изпълнение на дейностите e всяко населено място/курорт,
където ще се проведат събитията, описани в техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Място на изпълнение на договора е седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.
София 1000 ул. „Леге” № 4, Агенция по обществени поръчки.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявки за организиране на предвидените
мероприятия до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следния адрес: гр. София, ул. „Пъстър свят” №7
Б, телефон: 0884-67-78-91 и 02/426-86-88, е-mail: deaexperts.team@gmail.com.
(4) Заявките по ал. 3 се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ устно /по телефона/, чрез
писмо, включително и по e-mail. В случай, че заявката е подадена по телефон, същата
подлежи на писмено потвърждаване в срок от 2 часа.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава заявките за организиране на
конкретно мероприятие не по-късно от 30 дни преди датата на провеждането му. Със
заявката възложителят предоставя на изпълнителя информация за целевата група –
конкретните администрации и съответният брой участници, които следва да бъдат
поканени.
(6) При получена заявка, в срок от един час, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя
писмен отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащ потвърждение за приемането й.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поне три предложения на варианти за място на
провеждане на събитието в срок до 2 дни от получаване на заявката.
(8) В тридневен срок от получаване на предложенията по ал. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
избира вариант и потвърждава заявката по начина, предвиден в ал. 3.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нови три
предложения, в случай че по негова преценка нито един от първоначално предложените
варианти не е подходящ.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда комуникация с администрациите, които следва
да излъчат представители за участие в семинара, определени при условията на ал.5 и
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поименен списък с участниците.
(11) В срок до 10 дни преди датата на отпътуване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща
информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техническите данни на превозното средство, с което
ще се извършва транспорта на участниците до мястото на провеждане на обучението.
(12) При условията на чл. 82 от Закона за туризма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват протокол по образец съгласно Приложение № 4, което е
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неразделна част от договора, в срок до 3 дни преди датата на отпътуване за съответното
мероприятие.
(13) В срок 3 работни дни от приключване на съответното мероприятие
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на приемо-предавателен
протокол, с приложено документално досие на поръчката, което включва:
1. заявка за възлагане на работата;
2. предложените варианти за изпълнение, включително избрания вариант;
3. покани /запитвания/ до участниците и потвърждения за участие;
4. формулярите за оценка на мероприятието;
5. регистрационен списък на участниците;
6. снимков материал – до 10 снимки в цифров вид и на хартия. Снимките трябва
да отразяват моменти от проведените обучения - залата с участниците,
президиума и т.н., както и изпълнението на мерките за информираност и
публичност.
(14) Конкретното съдържание на досието по ал. 13 се определя в зависимост от
характера на извършената работа.
(15) В срок 14 дни от получаване на досието по ал. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
проверява представените документи за съответствие с изискванията на настоящия
договор, подписва протокол за приемането на работата и предоставя екземпляр от него на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(16) След получаването на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Фактурата включва само
услугите по проведените дейности, които следва да бъдат заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно условията на настоящия договор.
(17) В 10 дневен срок от последното плащане се подписва окончателен протокол за
приемане на работата като цяло, с което приключва изпълнението на целия договор.
(18) Във всяка фактура и всеки протокол за приемане на работата задължително се
посочва текстът: “по договор № 46 / 18.01.2013 г., проект №: 0109-АОП-1.8, BG161PO0021.8.01-0001 “Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и
усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани
с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие”.
ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Прогнозната стойност на договора възлиза на 32 130 /тридесет и две
хиляди сто и тридесет лева/, без ДДС, която включва получаването на пълния обем
от услуги, свързан с изпълнение на дейностите, изчислена по цената, получена в
офертата 357.00 лева /триста петдесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС на
човек, без разходите за транспорт.
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(2) Транспортните разходи се изчисляват по цената, получена в офертата
1,75 лева /един лев и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС на километър, но не
повече от разстоянието, посочено в www.bgmaps.com.
Чл. 5. (1) За всяко организирано и проведено мероприятие по чл. 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, съгласно ценовото му
предложение - Приложение № 2 към настоящия договор, съобразно числеността на
групата, продължителността на мероприятието и изминатите километри.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение
в срок 14 дни от получаване на фактурата по чл. 3, ал. 16.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда всички суми, свързани с изпълнението на
поръчката
по
следната
банкова
сметка
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN:
BG41SOMB91301057513601, BIC: SOMBBGSF, при „Общинска банка” АД. В случай
на промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
писмено.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
стойността на извършените услуги, съобразно условията по този договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни след датата на подписване на
договора да определи служител, на когото да бъдат предавани документите, посочените в
чл. 3, ал. 13.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от един работен ден да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на определеното лице за контакти.
Чл. 7. По всяко време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
извършва проверки при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява всички договорени
услуги, съгласно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с техническото
предложение – Приложение № 1 към настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
когато поради непредвидени обстоятелства се налага промяна в екипа за изпълнение на
поръчката, съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.
(3) В случаите по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че заменящият член на екипа отговаря на съответните
изисквания, поставени в процедурата за възлагане на обществена поръчка, предшествала
сключването на договора.
(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме представения член на екипа,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи нов член на екипа.
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Чл. 9. При всяка конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проучи пазара и да предложи възможно найблагоприятните за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия за предложените цени.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда комуникацията с
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във време, съобразено с установеното работно
време на Агенцията по обществени поръчки - от 09:00 часа до 17:30 часа.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от три дни след датата на
подписване на договора да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определените лица за
контакти, вкл. мобилни телефони, електронен адрес и факс на които отговарят.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от един работен ден да уведоми
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на определените лица за контакти.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и поддържа пълни досиета
за всяка извършена работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя текста: “по договор № 46 /
18.01.2013 г., проект №: 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001 “Укрепване капацитета
на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен
контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие” или негов съкратен
вариант, одобрен от Агенцията по обществени поръчки, върху всеки документ и работен
материал, свързан с изпълнението на този договор, независимо от това, дали документът
или материалът са изготвени с цел постигане на публичност или само за вътрешна
употреба.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да оказва пълно съдействие на органите,
упълномощени да извършват одит и проверки във връзка с изпълнението на дейностите,
платими по този договор.
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този
договор, като се съобразява с факта, че действа от името на Агенцията по обществени
поръчки като вземе всички необходими мерки за опазване на доброто й име и по никакъв
начин не допуска действия и поведение от страна на служителите си, които биха уронили
репутацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Агенцията по обществени поръчки не носи отговорност и няма отношение към
начина, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира отношенията си с трети лица, във връзка
с изпълнението на този договор.
VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 16. (1) При неизпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯT
дължи неустойка в размер на 0,3% от стойността му за всеки случай на неточно или
непълно изпълнение на заявка, а за ненавременно изпълнение – в размер на 1 % от
стойността му.
(2) В случаите по ал. 1 общият размер на неустойката не може да бъде повече от 5
% от стойността по чл. 4, ал.1.
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми за санкции и
неустойки при заплащане на предоставените услуги.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред
трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнението на
задълженията му по този договор без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако
предоставянето на информация не произтича от конкретно законово задължение.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала му
известна при и по повод изпълненията на задълженията му по този договор, за своя изгода
или за изгода на трети лица.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок, както и с
изчерпване на дейностите, посочени в него.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
а) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет)
дни;
б) не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
в) не изпълни някое от задълженията си по договора и/или техническата
спецификация;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от право да упражнява туроператорска дейност;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промени в условията на финансиране,
определени от Управляващия орган на Оперативна програма “Техническа помощ”;
6. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тримесечно писмено предизвестие,
отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. (1) В случай на икономия на средства по този договор или пренасочване на
средства по проекта, съгласувано с Управляващия орган на Оперативна програма
“Техническа помощ”, и възникнала необходимост с цел повишаване качеството на
постигнатите цели на проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви провеждане на
допълнителни обучителни мероприятия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на мероприятията по ал.1 при
условията, уговорени в настоящия договор.
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X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от
правото да търси по съдебен ред обезщетение за вреди и пропуснати ползи над
уговорените размери.
Чл. 23. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса
на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на
съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото в Република България законодателство.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Техническо предложение – Приложение № 1;
2. Ценово предложение – Приложение № 2;
3. Списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора – Приложение № 3;
4. Образец на протокол към договор – Приложение № 4;
5. Оферта – Приложение № 5
6. Техническата спецификация - Приложение № 6
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................................................
ИВО КАЦАРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

.........................................................
БОЙКО
БОГДАНОВ,
„ДРУЖЕСТВО НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО
АКРЕДИТАЦИЯ“ ЕООД,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„К-ДЕНОМИКС” ДЗЗД

............................................................
ЮЛИЯ ТОДОРОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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