СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР

ДОГОВОР
за изработка (поръчка) по заявка
Днес, ................... 200... год., в гр. София
между
Научноизследователския сектор,пердставляван от
директора Божил Добрев
наричан "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"
и ВРЕМЕНЕН КОЛЕКТИВ, поименно определен приложен списък,
представляван от неговия ръководител....................................................,
наричан "ИЗПЪЛНИТЕЛ",
се сключи настоящия договор за следното:
1. Предмет на договора.
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................
по заявки на организации потребители и фирми.
Технико-икономическите изисквания, видовете работа, етапите,
сроковете за изпълнение, резултатите и тяхната цена са определени в
заявките.
2. Задължения на страните.
2.1. Възложителят е длъжен:
- да осигури административно, правно и финансово-счетоводно обслужване
на Изпълнителя;
- да контролира разходите на Изпълнителя;
- да следи спазването на законността;
- да се разплаща своевременно с държавата, факултета и посочени от
Изпълнителя лица;
- закупените дълготрайни материални активи да предостави за безвъзмездно
ползване на Софийския университет.
- .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........
2.2. Изпълнителят се задължава да:
- спазва изискванията, определени в заявките на организациите-потребители
и фирмите;
- предаде резултатите на потребителя в съответствие с условията на
заявката;
- уведоми незабавно Възложителя, респ. - потребителя, за възникнали

пречки, непреодолима сила и други, които могат да забавят или правят
невъзможно изпълнението на заявките;
- организира своята дейност при изпълнение на възложените задачи
съобразно Вътрешните правила на НИС и действащите нормативни актове;
- отчита дейността си периодично в края на тримесечие, шестмесечие и/или
година.
3. Цена и плащания.
3.1. Цената на договора се формира въз основа на постъпленията от
изпълнените заявки и включва цената на изработката.
Потребителите заплащат на Възложителя допълнително данък върху
добавената стойност в размер на 20% от цената на услугата (изработката).
3.2. Разходите се извършват по преценка на Изпълнителя в рамките на
наличните финансови средства в този договор.
3.3. От постъпленията по договора се правят следните отчисления:
- % за НИС;
- % за факултета (звеното);
- % договорена гаранция.
Размерът на отчисленията за факултета (звеното) и договорената гаранция
могат да бъдат увеличени по преценка на ръководителя на договора.
4. Други условия.
4.1. С този договор Изпълнителят се задължава да извърши услуга или
изработи нещо съгласно поръчката на Потребителя.
4.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за
обикновеното или предвиденото в заявката предназначение.
4.3. Рискът от случайна повреда или погиване на материал или дълготрайни
активи е за сметка на договора.
4.4. Изпълнителят не приема за изпълнение заявки и поръчки,
представляващи търговска сделка.
4.5. Договорът може да бъде изменен, прекратен и развален с писмено
споразумение между страните.
При възникнали спорове окончателно решение взима Управителния съвет
на НИС.
4.6. Възложителят е длъжен да възмезди Изпълнителя за причинените му
вреди поради виновно неизпълнение на задълженията си по този договор.
4.7. При виновно неизпълнение на задълженията, Изпълнителят дължи
съответните неустойки и обезщетения.
Настоящият договор е за срок до ............................ год. и влиза в сила от
датата на подписването му.
Приложения:
1. Списък на членовете на временния колектив.
2. .............................................................................
Изпълнител:
....................................................
(подпис)

Възложител:
.......................................
(подпис)

