Поектен акроним: INNOGROW
Проектен код: PGI00241
Договор
№ …………./……...2016
Днес, 20.06.2016 между Регионална Икономическа Агенция - Стара Загора,
Данъчен номер BG123079354 и седалище: бул. “Генерал Столетов” №127, гр. Стара
Загора, България, представлявано от г-жа Румяна Грозева, Изпълнителен директор,
наричано за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
ДОТСОФТ АД, Данъчен номер EL999566850 и седалище ул. “Кундуриотис” №3, гр,
Солун 546 24, Гърция, с представител Г-н Анастасиос Манос, наричан за по-кратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ
е подписан следният договор за изпълнение на дейност А1.2 “Идентифициране на
успешни бизнес модели за МСП в земеделски райони” в рамките на проект
“Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на МСП в
земеделски райони - INNOGROW” PGI00241, финансиран по проект ИНТЕРРЕГ
Европа.

Цели и обхват на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услугите,
описани в целите и обхвата на договора.
Доставчикът е длъжен да разработи и представи методологичен доклад, за да: a)
подпомага партньорите по проекта INNOGROW да идентифицират и обменят опит
от партниращи и съседните страни от ЕС относно нововъзникващи бизнес модели
за МСП в селските райони, които подобряват тяхната конкурентоспособност,
взимайки под внимание териториалните специфики на партньорите и
политическите инструменти, които проектът засяга, и б) да предостави инструменти
за събиране и оценка на информация, за да осигури единна документация и оценка
на установените добри практики.
В тази връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни следните задачи:
● Определяне на целите и въпросите на изследванията, основани на
приоритетите на партньорските региони и територии в областта на
иновациите и конкурентоспособността на МСП в селските райони.
● Спецификация на изследователския подход, тематични области и
географски обхват и разработване на подходящи формуляри за събиране на
данни, които да подпомогнат партньорите на INNOGROW при
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идентифицирането на най-подходящия принос и примери за целите на
проучването и свързаните с тях дейности в проекта.
● Разработване на критерии за оценка на отделни случаи за избор на добри
практики за нови бизнес модели за МСП в селската икономика (от отделните
случаи, събрани от партньорите), като се вземат предвид нуждите и
политическите приоритети на географските области на партньорите.
Избраните добри практики ще подкрепят разработването на предстоящото
Ръководство за добри практики за нови бизнес модели за МСП в селската
икономика, които подобряват тяхната конкурентоспособност.
Окончателният Отчет за методологията за събиране на добри практики на нови
бизнес модели трябва да бъде изготвен на английски език.

Период на изпълнение на договора
Услугата, описана в цели и обхват на договора ще бъде предоставена в рамките на
долупосоченият краен срок:
“Методологията за събиране на добри практики на нови бизнес модели” ще бъде
изготвена до 10.07.2016.
Продължителност на договорът
Настоящият договор е подписан за периода 20.06.2016 до 31.07.2016.
Договорът ще се счита за приключил с изпълнение на заданието за двете страни и
заплащане на услугата, предмет на договора.
Залащане
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати сумата, посочена в частта “Заплащане на
услугата”.
Заплащането за изготвяне на предмета на договора - Услуга, упомената в “Цели и
обхват на договора” е както следва:
Цената на услугата без включен ДДС е 15,000.00 евро, равни на 29,335.08 лв.
Плащането ще бъде извършено след изпълнение на услугата и одобрение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на Приемо-предавателен протокол.
Плащането ще бъде извършено наведнъж, след изпълнение на услугата , предмет
на настоящия договор. Плащането ще бъде извършено на следната банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име на банката: ЕФГ Юробанк АД
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IBAN: GR 8602600370000010200520413
SWIFT: EFG BGR AA
Титуляр на сметката: DOTSOFT SA (Дотсофт АД)
Адрес на банковия клон: Бул. Цимиски 114 и ул. Д. Гунарис (клон 037), гр. Солун,
Гърция
Договорът ще се счита за изпълнен, когато е извършено плащането, описано погоре, което трябва да се извърши не по-късно от един месец след одобряването на
доклада от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
пълната сума, посочена във фактурата, издадена след подписването на Приемопредавателния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до посочената по-горе дата, Изпълнителят
трябва да плати такса за забавяне, равна на 0,1% на ден, добавена към сумата на
договора (но не повече от 10% от сумата на договора) след изтичането на
едномесечния период.
Ако договорът бъде прекратен предварително и едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
двете страни ще установят обща отчетност, в която ще се посочват всички суми,
плащани до този момент, и ще се посочи размерът на извършената работа. Ако
извършената работа надвишава сумите, платени до този момент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неплатената работа. Ако платените суми надвишават
извършената до момента работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще върне непризнатите суми на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Допълнителни условия и разпоредби
● Договорът ще бъде изготвен на английски език в две копия, по едно за всяка
страна.
● Всички разходи по подготвяне и предаване на договора ще бъдат поети от
страните.
● Цената на услугата трябв ада бъде посочена в евро, с посочен еквивалента
на сумата в лева.
● този договор се изготвя съгласно законодателството на Р. България.

В уверение на съгласието си по горепосочените условия, страните или
упълномощените от тях лица слагат подписа си:
Д-р Румяна Грозева
Възложител
xxxxxxx,
Изпълнител
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