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ЧАСТ VІ. 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 Д О Г О В О Р № …….….. 

 

за възлагане на обществена поръчка за „ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на база данни за 

образователни възможности“, финансиран по Програма  „Учене през целия живот“ на Европейския 

съюз. 

 

Днес,  .................. ..... 2016 г., в град София, между: 

1. Център за развитие на човешките ресурси, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1000, ул. „Граф Игнатиев" № 15, с БУЛСТАТ: 130047747, представляван от Лора 

Махлелиева-Кларксън – Изпълнителен директор, наричан по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................................., 

ЕИК /БУЛСТАТ: ...................., представлявано от .............. – в качеството си на............. 

........./длъжността на лицето/, наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна 

 

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 

................../………........ за откриване и провеждане на открита процедура за обществена поръчка с 

предмет „ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на база данни за образователни възможности“, при 

условията на класираното на първо място предложение и съгласно Решение № 

................./……................за избор на изпълнител, се сключи настоящия договор. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

(1) Разработи, внедри и запълни с актуална информация единна Национална база 

данни за образователни и квалификационни възможности в България, с технически и функционални 

характеристики, съобразно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, включени 

в документацията за провеждане и възлагане на горецитираната обществена поръчка. 

(2) Изгради уеб-портал на Националната база данни за образователни и 

квалификационни възможности и експорт на данните от НБДОКВ към Европейската платформа 

„LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“, с технически и функционални 

характеристики, съобразно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, включени 

в документацията за провеждане и възлагане на горецитираната обществена поръчка. 
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 Национална база данни за образователни и квалификационни възможности в България и 

уеб-портал на Националната база данни за образователни и квалификационни възможности и 

експорт на данните, заедно и поотделно наричани по-долу „софтуерни продукти“ или „софтуерен 

продукт“.  

(3) Да инсталира разработения софтуер на инфраструктура /хардуерни устройства/, 

предоставена от Възложителя и да попълни и включи съответната информация в базата данни. 

(4) Да изпълнява задълженията си по настоящия договор съобразно оферираното с 

Техническото предложение и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) – неразделна 

част от настоящия договор. 

(5) Да осъществява гаранционна поддръжка, съобразно изискванията на Техническата 

спецификация, както и следното, в рамките на гаранционния срок: 

1. поправяне на възникнали грешки в работата и/или функционирането на софтуера /базата 

данни и уеб-портала/; 

2. извършване на постоянна административна и техническа поддръжка; 

3. предоставяне на техническа и системна документация, обучение на служители, указания 

под формата на обучение за работа със софтуера по въвеждане на текуща информация. 

(5) Изпълнението свързано с разработване на софтуерните продукти ще се осъществява с 

технически средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Внедряването и поддръжката ще бъдат осъществявани на 

хардуерни устройства /сървъри/ които са предоставени и/или посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІ . СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложеното съобразно чл. 1, ал. 1 до ал. 3 

вкл. от настоящия договор в срок до 2 (два) месеца, считано от сключване на настоящия договори 

да осигури безплатна гаранционна и техническа поддръжка на софтуера –в за срок от 12 

(дванадесет) месеца, считано от окончателното приемане на работата по разработка, внедряване и 

попълване на информацията на софтуерните продукти от Възложителя. 

 

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в 

общ размер на ........................ (..........................................................) лева без ДДС или 

……………..…… (…………………………………….) лева с включен ДДС. 

(2) Начин на плащане: 100 % от оферираната от Изпълнителя цена, платима до 10  работни 

дни след окончателно одобряване на резултатите от изпълнението на договора от страна на 

Възложителя, с констативен протокол, издаден въз основа на представен окончателен софтуерен 
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продукт /попълнена с информация база данни и уеб-портал, инсталирани и функциониращи на 

посочените от възложителя хардуерни устройства/ с приемо-предавателен протокол и издаването 

на фактура от Изпълнителя. 

 (3) Плащане не се извършва в случай, че за изпълнителя е получено потвърждение от 

Националната агенция за приходите и/или Агенция „Митници“ за наличието на публични 

задължения съгласно Решение на МС № 788 от 28.11.2014 г., като в този случай плащането се 

осъществява съобразно указанията на данъчната администрация. 

Чл. 4. (1) Приемането на извършената работа се осъществява с констативен протокол, 

издаден от Възложителя въз основа на приемо-предавателен протокол, с който финализираните 

софтуерните продукти, предмет на настоящия договор са представени от Изпълнителя, ведно с 

всички прилежащи документи към софтуерните продукти. 

(2) Преди издаването на констативния протокол по ал. 1 от настоящата разпоредба, 

Възложителят, включително и чрез оправомощени от него лица извършва проверка относно работа, 

функциониране, пълнота на техническите и функционални характеристики, съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация, наличие на необходимата документация и др. 

свързани с правилното и добро функциониране на продукта.   

(3) В случай че са установени несъответствия в работата, функционирането, пълнотата на 

техническите и функционални характеристики или друго несъответствие спрямо изискванията на 

Техническата спецификация, или липса на необходимата документация, или др. нередности 

възпрепятстващи нормалната употреба и функциониране на софтуерните продукти, Възложителят 

изисква от Изпълнителя да поправи същите за своя сметка, като указва подходящ срок за това. 

Констатациите и указанията по предходното изречение имат задължителен характер и могат да 

бъдат изпращани и по електронна поща до Изпълнителя, на адреса посочен в настоящия договор. 

(4) В случай че Изпълнителят не изправи нередностите, за които Възложителят го е уведомил, 

работата по настоящия договор се счита за неприета. 

(5) При откриване на други нередности или при недобро и некачествено изправяне на 

предходни открити такива, за които Изпълнителят е уведомен, гореописаната процедура в 

настоящата разпоредба  може да бъде повтаряна до окончателното приемане на работата по 

договора. 

(6) При откриване на нередности в работата на софтуерните продукти, които са установени 

след приемане на работата по договора, Възложителят в указани от него срокове изисква от 

Изпълнителя да отстрани нередностите за собствена сметка.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
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1. да изпълни предмета на настоящия договор като извърши възложеното му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 2 от договора, в съответствие с изискванията на Техническата 

спецификацията и относимите изисквания от Документацията за участие, както и съобразно 

оферираното с Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), както и  при точно спазване инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да се консултира и съобрази с всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно 

предоставянето на готовия продукт и да предаде същия в указаните срокове в документацията за 

участие и настоящия договор; 

3. да не използва данните и информацията, станали му известни при и/или по повод 

изпълнението на настоящия договор, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, 

освен с предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет на този 

договор, се задължават за срока на действието му, както и в срок от 3 (три) години след неговото 

изпълнение, разваляне или прекратяване, да не разкриват пред трети лица данните и 

информацията, станали им известни във връзка с изпълнението на договора и/или представляващи 

служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено съгласие. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за причинените вреди от него или негови длъжностни лица, 

предоставили съответната информация; 

5. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от пет дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от сключването му/им. 

6. Да изпълнява всички изисквания и задължения, включени в Техническата спецификация 

към Документацията за участие, включително и тези свързани с представяне на доклади, отчети и 

др. в заложените срокове.  

Чл.  6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата; 

2. да  получи уговореното  в настоящия договор възнаграждение, при посочените срокове и 

условия. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.  7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му 

работа; 

2. да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 4 от настоящия договор; 
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3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно 

реда и условията по чл.  3 от настоящия договор. 

Чл.  8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата.. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на 

неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор; 

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от 

поръчката; 

3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното. 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.  9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото 

възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора. 

Чл. 10. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците 

на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с правото да определи подходящ срок, в 

който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си; 

 

VІІ . ОТГОВОРНОСТ 

Чл.  11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица - подизпълнители, като за 

свои действия. 

Чл.  12. При пълно неизпълнение на възложената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява 

внесената гаранция в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС..  

Чл. 13 . При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 процент от 

договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, като при забавяне на предаването с повече 

от 30 дни договорът подлежи на  прекратяване, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява цялата внесена 

гаранция в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.  

Чл.  14 . При забава в плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,1 процент от цялата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2% от 

стойността на договора. 

Чл. 15. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени 

обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи Възложителят не 

дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора. 

Чл.  16. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
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 VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение 

на задълженията по него, включително и за гарантиране на качеството на извършените дейности, в 

размер на 2% (два процента) от стойността на настоящия договор без ДДС.  

(2) Гаранцията следва да бъде представена най-късно в деня на подписване на 

договора в една от двете форми:  

● Парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 

● Неотменима и безусловна банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

предварително одобрена от него банка.  

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията трябва да бъде с валидност 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока 

за изпълнение на договора. 

(4) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в 

срок до 30 (тридесет) работни дни, след подписване без забележка на констативния протокол за 

окончателно приемане на извършената работа и постигнатите резултати, както и след уреждане на 

всички финансови претенции между страните. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако: 

● в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд;● ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не започне работа по изпълнение на договора или 

договорът бъде развален по негова вина. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.  

 

Чл.  18. Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за 

всякакви щети или дължими неустойки, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.  19 . В случай на частично, забавено или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

усвои гаранцията до максималния й размер, в зависимост от вида и тежестта на неизпълнението.  

 

 ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.  20. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на гаранционната поддръжка 

 2 . по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

 3 . при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата от страна на 

Изпълнителя. В този случай Възложителят има право да задържи пълния размер на гаранцията за 

изпълнение.  
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4 . с едностранно писмено изявление на изправната страна за развалянето му при 

неизпълнение от другата страна; 

5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си 

или използва подизпълнител, различен от този посочен в офертата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

прекрати договора без предизвестие. 

Чл.  21. (1) Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член се допуска не 

само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно 

условията на чл. 87 - 88 от ЗЗД. 

(2) При прекратяване на договора изправната страна е длъжна да отправи 7 (седем) дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

 

. Х.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да запази поверителността на всички предоставени 

документи, информация или други материали с конфиденциален характер, за срок не по-малко от 

три години след приключването на договора. 

Чл.  23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обработва всички получени от него лични данни за 

целите на този договор и на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните 

данни и останалото приложимо национално законодателство. 

Чл. 24. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е 

изпратено по факс или електронен адрес /имейл/. Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този 

договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да посочва заглавието и 

идентификационния номер на договора и да бъде изпращана до лицата за контакти. 

Чл.  25. За изпълнението на този договор страните определят лица и координати за контакти, 

както следва: 

 

 

 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

име: ……………………..  

длъжност: ……………………. 

телефон: …………………….. 

факс: …………………….. 

e-mail: ……………………. 

адрес: …………………….. 

 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

име: ………….……………….  



 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма “Учене през целия живот“ на 

Европейския съюз 

 

длъжност: …………………………. 

телефон: …………………………. 

факс: …………………………. 

e-mail: ………………………… 

адрес: ………………………… 

Чл.  26. При промяна на посочените адреси, телефони и др., съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в писмен вид в тридневен срок от настъпване на промяната. Ако някоя от страните 

промени посочените в предходната разпоредба адреси и др., без да уведоми другата страна, 

последната не отговаря за неполучените съобщения, уведомления и други подобни. 

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на 

Република България. Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от този договор са Техническото предложение и Ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и Техническата спецификация, одобрена от Възложителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………  

 

ЛОРА МАХЛЕЛИЕВА-КЛАРКСЪН 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ЦРЧР 

 

Главен счетоводител : 

Божана Илиева 

 


