СНЦ „Разнообразни и равни“

Д О Г О В О Р
/проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между:
СНЦ «РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ» със седалище и адрес на управление:.гр.София,
ул.Свети Никола Нови № 4, БУЛСТАТ 175013557 представлявано от Радостин Манев, наричан
за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),
от една страна и от друга страна:
………………………………………......................................................................,
регистрирано
………………
ЕИК
,
със
седалище
и
адрес
на
управление:.............................................................................................,представлявано
от……………………………………................................................................................., наричан за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Изработка
и отпечатване на информационни материали, закупуване на материали и
консумативи по проекти „Готови за училище -№ BG05M2OP001-3.001-0023” и
"Образованието - основна част от интеграцията - BG05M2OP001-3.002-0024"
2. Материалите и консумативите по точка 1 включват :
2.1 По проект „Готови за училище -№ BG05M2OP001-3.001-0023” :
1.

Канцеларски и офис материали (вид,
наименование)

Брой

Тетрадки, малък формат, спирала, 100
листа, рециклирана хартия, тесни и
широки редове

250

Химикал, син, със сменяем пълнител,
дебелина на линията 0,7 мм, дължина на
писане 1 200 м
Молив 2В, с гума
Скицник А4
Блокче за рисуване А4
Пастели 12 цвята, маслени, неронливи
Моделин 6 цвята, восъчен
Керамични фигури за оцветяване
Плат, /черен, бял, червен/ метра
Пайети, плоски, пакета
Мъниста, пакета

250
125
275
275
275
275
275
100
100
100
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Шаблони за фигури
Тебишири, 8 цвята, кутия
Моделин 6 цвята, восъчен
Гланцово блокче 235х160, 10 цветни
листа
Лепило канцеларско течно, универсално
Акварелни бои 12 цвята
Скицник А3
Цветни моливи, 12 цвята
Бял картон /Кадастрон/, рамер на лист
70х100 мм
Цветен картон /Кадастрон цветен/, рамер
на лист 70х100 мм
Четки за рисуване, комплект от 10 броя
Контейнерчета за разтваряне на бои
Чашки за вода неразливаеми
Маркери, комплект 6 цвята
Пастели 12 цвята, маслени, неронливи
Шаблони - различни фигури
Гума за триене
Ножици
Лепило сухо
Пастели 4 цвята, маслени, неронливи
Прежда /бяла, червена/, кг.
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа, рециклирана хартия, широки
редове

275
275
275
275
275
275
275
275
100
100
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
8

80

Химикал, син, със сменяем пълнител,
дебелина на линията 0,7 мм, дължина на
писане 1 200 м
80
Копирна хартия
Брой
Копирна хартия А4, 80 г/м2, 169% белота,
Пакет от 100 листа, изработена от 100%
рециклирана хартия

20

Копирна хартия А4, 80 г/м2, 169% белота,
Пакет от 100 листа, изработена от 100%
рециклирана хартия
16
Учебна или специализирана
Брой
литература/дидактически материали
(вид, наименование)
Книжка "Цветна градинка" - христоматия

48
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Дидактически материали - табла
"Природен свят"; Приказен свят";
"Социален свят"; "Детето и светът"
Дидактически материали - табла
"Защитени растения и животни"
Специализирана итература Енциклопедия за флората
Специализирана итература Енциклопедия за фауната
Дидактически материали - комплект по
Безопасност на движението по пътищата
/БДП/
Дидактически материали /Смятане с
дино яйца и Научи азбуката/
Учебни пособия или помагала (вид,
наименование)
Книжка "Искам да чета"
Книжка "Искам да пиша"
Книжка "Вълшебства от думи"
Книжка "Говориш ли български"
Книжка "Слънчева люлка"
Книжка "Знам и мога - в първи клас ще
бъда аз"
Лего касик
Лего Хората по света
Лего Пожарна безопасност
Лего Комплект ферма
Лего Комплект диви животни
Лего Комплек динозаври
Лего Комплект влак
Книжки за оцветяване
Книжки с приказки
Дискове с детски песни и приказки
Кукли-Петрушки /комплект 12 кукли/
Настолен куклен театър /14 кукли в
чанта/
Продукти за кулинарен конкурс /брашно, яйца, боя за яйца, лепенки за
яйца, захар, сол и др/

125
4
2
2

6
11
Брой
125
125
125
125
125
48
20
10
10
10
10
10
10
275
275
10
1
1

60

Материали за изработване на предмети глина, керамикя; плетене или бродериякуки, прежда, пана, конци, игли и др.
60
Спортни пособия (вид, наименование)
Брой
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Тениски- 100 % памук, едноцветни,
щамповани с логото на проекта
Анцузи - горнище с цип, долнище с
връзки на кръста, за момичета и
момчета,щамповани с логото на проекта
Маратонки спортни обувки с естествена
кожа, подметка карбонов каучуки, с
връзки за момичета и момчета
Раници - цветни, с 2 прегради, с 1 джоб,
щамповани с логого на проекта
Тонер касети
Тонер за принтер /нов/ - черен цвят
/капацитет 1 500 страници/
Тонер за принтер /нов/ - черен цвят
/капацитет 1 500 страници/
ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Информационни брошури - А4 с две
сгънки, 130гр двойнохромирана хартия,
цветни с логото на програмата
Диплянки - А4 с три сгънки, 130гр
двойнохромирана хартия, цветни с
логото на проекта
Плакати - размер 308/445мм, 130гр
двойнохромирана хартия, цветни с
логото на проекта

275

275

275
275
Брой
7
6
Брой

200

300

200

Публикация в пресата каре 12/10 см.

2

Информационни табели, размер 70/50см.
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2.2 По проект "Образованието - основна част от интеграцията - BG05M2OP001-3.0020024":
Канцеларски и офис материали (вид,
наименование)
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
Химикал, син, със сменяем пълнител
Молив 2В, с гума
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
Химикал, син, със сменяем пълнител

Брой
1500
1500
500
500
500
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Комлект за изкуства /Комплект за
апликация, скицник, бои, четки за
рисуване, контейнери за бои, цветни
моливи,глина, модели, дървени
трупчета, резци, прежда/
500
Химикал, син, със сменяем пълнител
500
Продукти за кулинарен конкурс /брашно,
яйца, захар, сол идр/
60
Материали /за плетене или бродерия/
60
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
80
Химикал, син, със сменяем пълнител
80
Копирна хартия
Брой
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
40
Фотохартия, листа
3 000
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
10
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
24
Учебна или специализирана
Брой
литература/дидактически материали
(вид, наименование)
Учебник по български език

500

Дидактически материали /Учебно табло
ръкописните букви и Азбука, Табло по
български език за (съответния)клас/
Учебни пособия или помагала (вид,
наименование)

150

Учебно помагало /комплект - учебно
помагало по български език, учебна
тетрадка по български език, тестове и
задачи по български език, контролни
работи по български език/
Спортни пособия (вид, наименование)
Маратонки
Тениски
Раници
Грамоти - за награди от спортни
състезания
Купи - за награди от спортни състезания
Комплекти за танци /Трико, туфли,
чаропогащници, ризи, поли (панталони)/
Оборудване и обзавеждане (вид,
наименование)
Фотоапарати
Тонер касети

Брой

500
Брой
1 100
1 100
1 100
1 100
24
100
Брой
20
Брой
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Тонер за принтер
Тонер за принтер 3 цвята
Тонер за принтер
Тонер за принтер
Публичност и визуализация
Информационни брошури
Диплянки
Плакати
Публикация в пресата
Информационни табели

14
10
3
8
Брой
1 000
1 800
1 000
5
7

II. ЦЕНИ
1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в
размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата.
3. 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: Периодични плащания в размер на 100% от
стойността на доставените, след заявка на Бенефициента, стоки, платимо в срок до 90
(деветдесет) календарни дни от изпълнението при следните условия:
• Подписване на приемо-предавателни протоколи;
• Издаване на фактура от изпълнителя.
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 договора е до завършване на изпълнението му, но не по-късно
от 20 месеца.
3. Доставките се извършват на части в срок до 30 дни от отправена заявка от страна на
Бенефициента. В заявката Бенефициентът посочва количествата и вида на материалите и
консумативите за доставка.
4. Мястото на изпълнение на доставката е: община Правец и община Ботевград
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Изпълнителя предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 /пет/ на
сто от стойността на договора под формата на депозит или неотменима банкова
гаранция за срока н договора.
Проекти „Готови за училище ” и "Образованието - основна част от интеграцията " са финансирани от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

6

СНЦ „Разнообразни и равни“
2. Бенефециента освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок от 15 дни от
изпълнението на договора.
3. В случаите по точка 6 от раздел Х, Бенефициента усвоява таранцията за добро
изпълнение.
4. Банковота гаранция следва да бъде съгласувана от Бенефициента преди
издаването и.
VI. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Бенефициента 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 БЕНЕФИЦИЕНТА
1. Бенефициентът има право да получи изпълнение 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 се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията
на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
4. Бенефициентът се задължава да отправя подробни заявки към Изпълнителя, в които
описва вид на материалите, количество и точния адрес за доставка.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят има право на съдействие от Бенефициента за уточняване заявките за
доставка.
3. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок доставките.
5. Бенефициентът 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. Бенефициентът 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.
6. 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.
IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
1. Услугите се приемат с приемо-предавателни протоколи за всяко проведено събитие.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ
Проекти „Готови за училище ” и "Образованието - основна част от интеграцията " са финансирани от Оперативна програма „Наука и
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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) 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) дни, считано от датата на предизвестието.
5. ако Изпълнителя не извърши една или повече заявени доставки, Възложителят има
право да прекрати договора без предизвестие.
6. в случаите на разваляне на договора по вина на Изпълнителя, той заплаща неустойка в
размер на 20% от стойността на неизпълнената част от договора.
7. в случай на забавено плащане от страна на Възлжителя, същия дължи неустойка в
размер на законната лихва върху забавата.
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. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения договор
и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.
2. Изпълнителят изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в
съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор.
3. Бенефициентът не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или
имуществото на изпълнителя по време на изпълнение на договора или като последица от него.
Бенефицентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по
договора, свързани с подобни вреди.
4. 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. Бенефициентът не носи отговорност, произтичащата 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.
5. Изпълнителят не предприема каквито и да са дейности, които могат да го поставят в
хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и относимото
национално законодателство. При наличие на такъв риск Изпълнителят предприема всички
необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Бенефициента
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на
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функциите по договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със
семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно
чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
Евентуални спораве между страните, свързани и/или произтичащи от този
договор, след изчерпване на възможностите за доброволното им уреждане чрез преговори, се
отнасят за разглеждане и решаване пред съответния компетентен съд.
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
Настоящият договор;
Офертата на Изпълнителя (Приложение I)
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................................

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

Официално Представляващ:

Управител:
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