Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ЗБК БАЛКАН АД
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по дейност „Информация и публичност“
съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г
Възложител: “ЗБК Балкан ” АД , бенефициент по Проект „Ново работно място”по процедура

“Ново работно място 2015” BG05M9OP001 - 1.003, Договор за финансиране
BG05M9OP001-1.003-0329-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Със седалище и адрес на управление: гр. София,ул.Клокотница 2А , бизнес център Ивел, офис 26,
ет.9
Адрес за кореспонденция: гр. София,ул.Клокотница 2А , бизнес център Ивел, офис 26, ет.9
Лице за контакт: ЙОРДАН ВЕЛЕВ
E-mail: velev@zbkbalkan.com;
Предмет на процедурата: Изработка и доставка на информационни табели, промоционални
материали и организиране на пресконференция.
Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на съобщение за
набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ
от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Описание на услугата: Предметът на настоящето съобщение е „Изработка и доставка на
информационни табели, промоционални материали и провеждане на пресконференция във
връзка с популяризиране приноса на финансиращите фондове и на Оперативна програма за
развитие на човешките ресурси в подкрепа на работодателите от малкия и среден бизнес в
България и в частност - изпълнявания от фирма „ЗБК БАЛКАН АД“ проект „Ново работно
място“ .
За изпълнение на дейността по проекта е предвидено:

1.Издаване на рекламни листовки с цел публичност на проекта и неговото
финансиране;
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2.Изработване на постоянна информационна табела, поставена на видно място
пред офиса на проекта;
3.Две публикации в медиите;
4.Изработване на стикери за ново закупеното оборудване.
5.Организиране и провеждане на финална пресконференция за приключване на проекта и
оповестяване на резултатите от неговото изпълнение и постигнатите резултати;
Вид и обем на услугата: Изпълнителят трябва да спазва изискванията за информиране

и публичност, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и изискванията на Регламент
(ЕС)№1303 по отношение на използваните финансови инструменти, техническите
характеристики на мерките за информация и комуникация.
Да бъдат с включени знаците и текстовете на финансиращите фондове и на оперативната
програма в следния обем и количества:
1.
2.
3.
4.

Информационни табели - пълноцветен печат с размери 50/70 - 1 броя;
Брошури,рекламни листовки - 1000 броя;
Стикери за новозакупено оборудване и обзавеждане – 95 броя;
Пресконференция за до 50 човека - 1 брой.

5.

Две публикации в медиите.

Място за изпълнение на услугата: гр. София.
Период за предоставяне на услугата: Съгласно офертата на избрания за изпълнител, но не
по - късно от 19.12.2017 г.
Специални изисквания: Офертите за стикерите на новозакупеното оборудване
следва да бъдат съобразени с предназначението им и експлоатационните условия (висока
температура). Разходите, направени по време на подготовката и подаването на офертите
няма да бъдат възстановявани.
Прогнозна стойност: 2500 (Две хиляди и петстотин ) лева с ДДС.
Условия за допустимост на кандидатите и разглеждане на подадените оферти:
1.Изискванията към кандидатите и офертите са посочени в Постановление № 160 от 1 юли 2016 г.
за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
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инвестицион - „Изисквания към кандидатите и

офертите” - Неразделна част от настоящото

съобщение;
2.Няма да бъдат разглеждани оферти, които не са окомплектовани и подадени съгласно
изискванията, посочени в Постановление №160/01.07.2016г., както и оферти, които са
подадени след крайния срок.

Крайна дата за подаване на офертите: 26.10.2016 г. до 17.30 часа.

На разглеждане и оценка подлежат само оферти,
подадени в срок и по електронен път на следните адреси:
https://eumis2020.government.bg
или
velev@zbkbalkan.com
и
Подаване на оферти:

office@zbkbalkan.com ;
Договор не може да се сключва с кандидат, които е:





свързано лице по смисъла на т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа, с бенефициента или с член на неговия
управителен или контролен орган;
обявен в несъстоятелност или ликвидация;
длъжник на НАП, НОИ и други национални и европейски институции.
Липсата на тези обстоятелства се декларират от кандидата преди подписване на
договора.
Опис на документацията, неразделна част от настоящето съобщение:
1.Образец на оферта – Приложение 1
2.Декларация на кандидата – Приложение 2
3.Образец на договор – Приложение 3
4.Изисквания към кандидатите и офертите – Приложение 4

- Постановление № 160
от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Европейските структурни и инвестицион
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Приложение 1

ДО
________________________
(Бенефициент- наименование)

________________________
(Адрес на бенефициента)

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление
№ 160 на Министерския съвет от 2016 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,
ЕИК /Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му
на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
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Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:
“__________________________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с
указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на
бенефициента както следва:
Пълно описание на
№ предмета на поръчката от
страна на бенефициента
( посочва се пълно
описание на артикулите
който се предлагат за
доставката/ пълно
описание и всички
изисквания за
предлаганата услуга /
видовете СМР или КСС в
случай на строително
ремонтни работи)

Количество
Бр.

Пълно описание на
предмета на поръчката от
страна на кандидата

Количество
Бр.

Единична
цена в лева
без ДДС

Общо цена в
лева без ДДС

2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката
от страна на кандидата

Количество
Бр.
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( посочва се пълно описание на артикулите
който се предлагат за доставката/ пълно
описание и всички изисквания за
предлаганата услуга / видовете СМР или
КСС в случай на строително ремонтни
работи)

Обща стойност
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в
описания вид и обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на
процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на
настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ лв. без ДДС

Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на
труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще
бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена
в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи,
важи сумата, написана с думи.
3. Срок на изпълнение:.........
4. Валидност на офертата:...........
5. Начин на плащане:............
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6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са
изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
8.3

ДАТА: _____________ г.
ПЕЧАТ:______________________

ПОДПИС и
________________________________________

___
(име и фамилия)
________________________________________
___
(длъжност на представляващия кандидата)
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Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата
_________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,
издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството си на ___________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява –
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и
контрол
на кандидата и др.)

на _______________________________________________________, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код
№ _______________, със седалище _______________ и адрес на управление
__________________________________________, тел.: _____________,
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за
определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,
(наименование на процедурата)
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обявена чрез публична покана №.......... от дата...........

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. Представляваният от мен кандидат няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището
на възложителя и и седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
4. Не съм:
а) представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) предоставил невярна информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
5. Представляваният от мен кандидат няма влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.
118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата.
6. Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с
бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.
7. Представляваният от мен кандидат не е обявен е в несъстоятелност или е в
производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон,
или е преустановил дейността си.
8. Не съм сключвал споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията.
9. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на договор за
обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни
санкции.
10. Не съм се опитвал да:
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а) повлияя на вземането на решение от страна на бенефициента, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация, или
б) да получа информация, която може да ми даде неоснователно предимство в
процедурата
за определяне на изпълнител.
В случай, че кандидатът _____________________________________________
(Наименование на кандидата)

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1, 2, 3,
5 и 7 обстоятелства преди сключването на договора;
При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента ( не
по-късно от 7 дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства ).
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.
____________ 20_____г.

ДЕКЛАРАТОР: _______________
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Приложение 3
Д О Г О В О Р
/проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между:
със
седалище
и
адрес
на
управление:.............................................................................................,
БУЛСТАТ
представлявано
от…………………………………….................................................................................,
наричан за краткост ("БЕНЕФИЦИЕНТ"),
от една страна и от друга страна:
………………………………………......................................................................,
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. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
/описание на предмета/.
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
доставката/услугата/СМР
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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: /Посочва се схемата на плащане.
Посоченият по-долу вариант е примерен. Ако се използва друга схема на плащане, то тя
трябва да бъде описана тук.
100% при извършване на <Услугите> <Доставките> <Работите> и подписване на
Приемо-предавателен протокол и представяне на фактура/.
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 доставката/услугата/СМР е ..............................
календарни/работни дни от датата на подписването му
3. Мястото на изпълнение на доставката е: ..........................................
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от
него:
Настоящият договор;
Изискванията на бенефициента (Приложение І)
Офертата на Изпълнителя (Приложение II)
Други (моля опишете допълнителните документи, ако такива се изискват)
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
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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. (Описват се други права на възложителя)
4. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при
условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
5. (Описват се други задължения на възложителя)
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и
при условията на настоящия договор.
2. (Описват се други права на изпълнителя)
3. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок (Описва се
предметът на договора)
4. (Описват се други задължения на изпълнителя)
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.
Тук се описват други допълнителни задължения на изпълнителя, включително онези,
които са свързани с предоставяне на документи, ако има такива
IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ/ДОСТАВКИТЕ/СМР
<Тук се описват условия при които ще бъдат приети <Услугите> <Доставките>
<Работите>, като напр. приемопредавателни протоколи, сертификати за качество,
гаранционни карти и пр.>
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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.
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) 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.
5. (Посочват се други хипотези на прекратяване)
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
ИНСТИТУЦИЯ

И

ОДИТ

ОТ

СТРАНА

НА ФИНАНСИРАЩАТА

Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите
Финансиращата институция да извършват проверки чрез разглеждане
документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на договора и
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи
отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи.

на
на
да
за

XIII. 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.
ДОГОВОР: №BG05М90Р001 – 1.003 – 0329 – С01
Проект: Ново работно място в ЗБК БАЛКАН АД
Процедурата се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд на Европейския съюз
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ЗБК БАЛКАН АД
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 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.
6. Бенефициентът и изпълнителят се задължават да запазят поверителността на
всички поверително предоставени документи, информация или други материали за срок
не по-малко от три години, считано от 31 декември след предаването на отчетите от
страна на Бенефициента, в които са включени разходите по проекта, за проекти, за които
сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата равностойност на 1 000 000
евро, за което Бенефициента уведомява изпълнителя;
7. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени
на бенефициента, като спазва същите изисквания за поверителност.
8. Бенефициентъте длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване на
факта, че договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за
информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента
за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Когато
безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Инициативата за младежка
заетост, описана в глава Глава IV на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския
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парламент и на Съвета, Бенефициентът прилага мерките за информиране и комуникация
по чл. 20 от Регламента.
9. Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на конференции
и семинари, Изпълнителят е длъжен да уточни, че договорът е получил финансиране от
Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
10. Изпълнителят е съгласен Управляващия орган, националните одитни органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес,
предназначението на договора и максималният му размер.
Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване
11. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и
индустриална собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи,
свързани с него, възникват за Бенефициента.
12. Бенефициентът и изпълнителят предоставят на Управляващия орган и
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни
одитори правото да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички
документи, свързани с договора, независимо от формата им, при условие, че с това не се
нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост.
Бенефициентът и изпълнителят са длъжни да допускат Управляващия орган,
Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни
одитори да проверяват, посредством проучване на документацията им или проверки на
място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз
основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети,
счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на договора.
Бенефициентът и изпълнителят са длъжни да осигурят наличността на документите в
съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета.
Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни
одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите,
предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото
национално законодателство.
За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или
представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни
органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ЗБК БАЛКАН АД
Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се
осъществява договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи,
както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото
управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата
им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия
орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните
одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публичноправните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да
са картотекирани по начин, който улеснява проверката.
13. Изпълнителят гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия
орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за
борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да извършват одити,
проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в
съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и
подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Изпълнителя е международна
организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация
и Европейската комисия.
14. Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали,
или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни.
Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството
като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за
съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Посочват се всякакви други условия, които възложителят смята за необходими
и/или произтичащи от задълженията му по Общите и Специални условия на Договора за
Безвъзмездна Финансова Помощ.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните по него.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................................
Официално Представляващ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................
Управител:
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