
„ТИПОВ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ“

ДОГОВОР COMM/IO-BG_SOF/FWC/2015/5

МЕЖДУ

Европейския съюз, представляван от Европейския парламент,

с адрес Брюксел, rue Wiertz, 60,

представляван за подписването на настоящия договор

от Жом ДЮШ ГИЙО, директор на Дирекция за средствата за информация, Генерална дирекция

за комуникация,

наричан по-долу „Европейският парламент“,

от една страна,

И

............................................................ с адрес / седалище на следния адрес:

..............................................................................................................................................,

представляван/а от .................................................................................................................…,

действащ/а в качеството на .................................................................................................,

наричан/а по-долу „изпълнителят“,

от друга страна,

наричани по-долу общо „страните“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА

относно специалните условия и общите условия, както следва:

I - СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН I.1 - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Изпълнителят се задължава, при условията, предвидени в настоящия договор и
приложенията към него, които са неразделна част от него, да предоставя на Европейския
парламент услуги за дневен медиен мониторинг.
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2. Подписването на настоящия договор не включва задължение за извършване на поръчка за
сметка на Европейския парламент. Настоящият договор се прилага посредством
формуляри за поръчка.

3. При възлагане на поръчка по чл. I.7 от настоящия договор, изпълнителят предоставя
изискваните услуги съгласно условията, предвидени в настоящия договор и приложенията
към него.

ЧЛЕН І.2 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от последната страна по
договора и остава в сила за срок от една година.

2. Договорът се подновява с мълчаливо съгласие за всяка следваща година, но срокът му не
може да надвишава четири години, считано от датата на влизането му в сила, посочена в
предходния параграф, освен ако една от страните представи възражение, като изпрати
препоръчано писмо не по-късно от три месеца преди изтичане на първоначалния срок или
преди датата на годишното подновяване. Това подновяване на договора не води до
промени или отлагане на задълженията в сила.

3. Формулярите за поръчка не могат при никакви обстоятелства да бъдат подписвани преди
датата на влизане в сила на настоящия договор. Изпълнението на услугите не може при
никакви обстоятелства да започне преди датата на влизане в сила на формуляра за поръчка.

4. Формулярите за поръчка трябва да бъдат подписани от Европейския парламент преди
изтичането на настоящия договор. След изтичането му, условията на настоящия договор
остават в сила по отношение на тези формуляри за поръчка, но само за 6 месеца след края
на последното подновяване.

ЧЛЕН I.3 - ДОКЛАДИ И ДОКУМЕНТИ

Не се прилага.

ЧЛЕН I.4 - ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Единичната цена е представена в приложение V. Цената е изразена в евро без данък
добавена стойност (ДДС). Цената включва всички разходи на изпълнителя по
изпълнението на всяка поръчка.

2. Плащанията по договора се извършват съгласно настоящия член и само ако изпълнителят е
изпълнил всички свои договорни задължения към датата на изпращане на искането за
плащане. В никакъв случай нови искания за плащане няма да бъдат считани за допустими,
ако предишни искания, изпратени от изпълнителя, не са били удовлетворени от
Европейския парламент поради частично или пълно неизпълнение, недобро изпълнение
или небрежност.

3. Не се прилага.

4. Исканията за плащане трябва да бъдат изготвени от изпълнителя, както следва:

За да бъдат допустими, исканията за плащане трябва да бъдат придружени от:
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 съответната фактура, съдържаща референтния номер на договора и на
формуляра/формулярите за поръчка, за които се отнася, както и следното позоваване:
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 фактура следва да се изпраща на месечна основа. За да бъде искането действително,
оферентът трябва да е предоставил на Европейския парламент възложените услуги, то
трябва да се придружава от списък, посочващ подробно всички дневни прегледи и извадки
от пресата, предоставени през месечния период, и разбивка на разходите за авторски права.

5. Изпълнителят трябва да изпраща всяко искане за плащане или кредитно известие във
връзка с изпълнението на настоящия договор до Службата за официална кореспонденция
на Европейския парламент на адрес: Plateau de Kirchberg, L-2929, Люксембург, на
вниманието на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Изпълнителят трябва да предава на Европейския парламент исканията за плащане или
кредитните известия в пликове, пакети или други подобни опаковки, върху които ясно да
се вижда и разпознава означението „demande de paiement “ или „note de crédit “.

В текста на искането за плащане или кредитното известие изпълнителят посочва следните
координати на компетентната служба на Европейския парламент:

Информационно бюро на Европейския парламент в България
ул. „Георги С. Раковски“ № 124

1000 София, България

За да бъдат допустими, исканията за плащане трябва да бъдат придружени от съответните
фактури.

6. Дължимите за изпълнението на настоящия договор суми са платими в срок от 30
календарни дни, считано от датата, на която Европейският парламент получи искането за
плащане. Плащанията се считат извършени на датата на задължаване на сметката на
Европейския парламент.

7. Европейският парламент има право да спре срока за плащане във всеки един момент след
получаването на искането за плащане, с уведомление до изпълнителя, че искането му не
може да бъде удовлетворено поради следните причини:

а) посочените в искането за плащане суми не са дължими към датата на получаване на
искането, но със сигурност ще бъдат дължими към по-късна, вече известна дата;

б) изпълнителят не е представил всички оправдателни документи, предвидени в
приложимото право или в настоящия договор, но Европейският парламент счита, че
изпълнителят може надлежно да отстрани този пропуск, без искането за плащане да
бъде отхвърлено в съответствие с параграф 8;

в) Европейският парламент счита за необходимо да пристъпи към допълнителни проверки,
за да провери, че посочените в искането за плащане суми са дължими;

г) изпълнителят не е спазил разпоредбите на параграф 5, алинеи втора и/или трета;

д) изпълнителят не е изпратил на съответната служба списъка, посочващ подробно всички
дневни прегледи и извадки от пресата, предоставени през месечния период, и разбивка
на разходите за авторски права.
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Европейският парламент уведомява изпълнителя за такова спиране с препоръчано писмо с
обратна разписка или с писмо по електронна поща. Спирането влиза в сила от датата,
посочена в уведомлението. Остатъкът от срока започва да тече отново след отменяне на
спирането, което се извършва:

 за точка a), при изтичане на срока за въпросното плащане, потвърдено от Европейския
парламент в уведомлението;

 за точка б), от датата на получаване от Службата за официална кореспонденция на
Европейския парламент, посочена в параграф 5, на въпросните оправдателни
документи, посочени в уведомлението;

 за точки в) и д), в края на разумен срок, определен от Европейския парламент и
съобщен на изпълнителя в уведомлението; и

 за точка г), на датата, на която Европейският парламент ще може да изясни
пропуснатата от изпълнителя информация и да пристъпи към регистриране на искането
за плащане; тази дата се съобщава на изпълнителя в уведомлението.

8. Искания за плащане могат да бъдат отхвърлени от Европейския парламент, който съответно
информира изпълнителя, по следните причини:

а) посоченото в искането плащане не е дължимо;
б) в искането за плащане е допусната грешка и тя трябва да бъде поправена чрез кредитно

уведомление; или
в) искането за плащане или фактурата не съдържа цялата важна информация и

оправдателни документи, предвидени в настоящия договор или приложимото право,
или искането за плащане е изготвено при непознаване на приложимата нормативна база
в областта на данъчното облагане;

9. В случай на забавено плащане изпълнителят има право да получи лихви за просрочено
плащане. Лихвите се изчисляват според актуалния лихвен процент на Европейската
централна банка по отношение на основните ѝ операции по рефинансиране („референтен
курс“), завишен с осем пункта. Приложимият референтен курс е курсът, валиден за първия
ден от месеца, в който плащането е изискуемо. Лихвеният процент се публикува в
Официален вестник на Европейския съюз, серия C. Лихвата се начислява за периода,
изтекъл между календарния ден, следващ падежа, и датата на плащането. Спиране на
плащанията от страна на Европейския парламент не може да се разглежда като забавено
плащане.

Когато лихвите за просрочено плащане са на стойност по-малка или равна на 200 евро, те
се изплащат на изпълнителя само след представяне от последния на съответното искане, не
по-късно от два месеца след датата на получаване на плащането.

10. Плащанията се осъществяват чрез банков превод по сметка на изпълнителя в евро, която се
обозначава по следния начин:

Наименование на банката: [попълва се]
Пълен адрес на банковия клон: [попълва се]
Точно означение на титуляр на сметката: [попълва се]
Пълен номер на сметката, вкл. банкови кодове : [попълва се]
[Код IBAN и код BIC: [попълва се]]

ЧЛЕН I.5 - ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНАТА
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1. Считано от втората година на договора, цената може да бъде преразглеждана всяка година
в посока на увеличаване или намаляване, на датата на влизане в сила на договора, по
искане на една от страните по договора, изпратено до другата страна с препоръчано писмо
не по-късно от три месеца преди датата на годишнината.

2. Това преразглеждане се извършва в зависимост от изменението на индекса на
потребителските цени (MUICP), публикуван всеки месец от Статистическата служба на
Европейския съюз.

3. Преразглеждането се изчислява по следната формула:

Pr = Pi x Ir/Ii

Pr: преразглеждана цена, която трябва да се изчисли;
Pi: посочена при влизането в сила на договора цена или цена, получена след последното

преразглеждане, ако е имало такова;
Ir: индекс за третия месец преди влизането в сила на подновяването;
Ii: индекс за третия месец преди месеца на влизане в сила на договора или третия месец

преди месеца на последното преразглеждане на цените, ако е имало такова;

Преразгледаната цена се закръгля нагоре до втората цифра след десетичната запетая.

ЧЛЕН I.6 - ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ

Не се прилага

ЧЛЕН I.7 - УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. В рамките на 5 работни дни след изпращането на формуляра за поръчка изпълнителят
връща на компетентната служба надлежно подписан и датиран екземпляр от формуляра за
поръчка, с което признава получаването и приемането на поръчката и нейните условия за
изпълнение.

ЧЛЕН І. 8 - ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА
ДОГОВОРА

Не се прилага

ЧЛЕН I.9 - УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ

Не се прилага

ЧЛЕН I.10 - ГАРАНЦИЯ

Не се прилага

ЧЛЕН І.11 - ЗАБАВА, ЯВНА НЕБРЕЖНОСТ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
И ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ
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1. В случай на забава, небрежност при изпълнението, цялостно или частично неизпълнение,
несъответствие с договорните изисквания или лошо изпълнение на настоящия договор или
на формулярите за поръчка, или на конкретните договори, Европейският парламент може,
с цел адекватно поправяне на понесените вреди, да удържи от остатъка, дължим на
изпълнителя, и по целесъобразност, съответното обезщетение, увеличено според случая с
лихвите за забава и понесените във връзка с тези вреди разходи. Ако удържаните суми не
се окажат достатъчни, за да бъдат адекватно поправени причинените вреди, Европейският
парламент може да започне всякакво друго действие в допълнение към удържането. Без да
се засягат евентуални съдебни искове от страна на изпълнителя, определянето на размера
на обезщетението, лихвите за забава и разходите, с оглед тяхното удържане и/или
последващо искане, се извършва от Европейския парламент след уведомяване на
изпълнителя за неизпълнението на договорните му задължения чрез препоръчано писмо с
обратна разписка.

2. Без да се засяга параграф 1, Европейският парламент може да наложи неустойка в размер
на 0,2% от съответната сума за неизпълнените поръчки за всеки календарен ден забава и в
съответствие с договорните срокове, считано от датата, на която е уведомил изпълнителя
за забавата с препоръчано писмо с обратна разписка. Максималният общ размер на
неустойката не може да надхвърля 20% от съответния размер на неизпълнените поръчки.
Посочената неустойка може да се удържи от сумите на оставащите дължими плащания.

3. В случай че по причини, дължащи се на изпълнителя, компетентната служба на
Европейския парламент не може да приеме услугите, както и в случай на частично
приемане, параграфи 1 и 2 се прилагат и за неприетите услуги.

4. При обстоятелствата, посочени в параграф 1, и без да се засягат административни и
финансови санкции, налагани от Европейския парламент в съответствие с член II.17 от
общите условия, Европейският парламент, след уведомяване на изпълнителя с
препоръчано писмо с обратна разписка и в случай че за срок от 15 календарни дни от
датата на изпращане на това писмо не е постигнат резултат или той е само частичен, може
да прекрати едностранно и незабавно договора с уведомление с препоръчано писмо с
обратна разписка и без да дължи обезщетение на изпълнителя. Той може също така да
изисква възлагане на друг изпълнител по реда, предвиден в член II.15 от общите условия.

ЧЛЕН I.12 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА
ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се урежда от правото на Европейския съюз, допълнено от
белгийското право.

2. Изпълнителят се отказва от своите собствени договорни условия. Той удостоверява, че е
запознат с общите условия и ги приема като част от настоящия договор.

3. Изпълнителят декларира също, че е съгласен някои елементи от настоящия договор, а
именно неговото име или търговско наименование, както и предметът и стойността на
възложената поръчка, да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък
„Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“).

4. Всички документи, предоставени от изпълнителя при представяне на офертата, стават
собственост на Европейския парламент и могат да бъдат публично оповестени в границите
и в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския
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парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, без да се накърняват мерките,
гарантиращи публичността по членове 123 и 124 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

ЧЛЕН І. 13 - КОМПЕТЕНТЕН СЪД

Всеки спор между Европейския парламент и изпълнителя, възникнал във връзка с настоящия
договор, който не е бил разрешен по взаимно съгласие, се отнася до Общия съд, съдебен орган
на Съда на Европейския съюз, по силата на член 256, параграф 1 от Договора за
функционирането на Европейския съюз.
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ЧЛЕН І.14 - ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. Личните данни, получени в рамките на изпълнението на настоящия договор, се обработват
в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18
декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни
от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Личните
данни могат да бъдат обработвани само за целите на изпълнението, управлението и
контрола по изпълнението на договора от страна на Генерална дирекция за комуникация,
независимо от евентуалното им предоставяне на органите, на които е възложено
упражняването на контрол и наблюдение, при прилагане на правото на Европейския съюз.
Изпълнителят разполага с право на достъп до личните данни, които се отнасят до него,
както и на корекция на тези данни. В случай че изпълнителят има въпроси относно
обработката на личните му данни, той отправя тези въпроси към Генерална дирекция за
комуникация. Изпълнителят има право по всяко време да отнесе въпроса до Европейския
надзорен орган по защита на данните.

2. В случаите, когато настоящият договор включва обработката на лични данни от страна на
изпълнителя от името на Европейския парламент, изпълнителят може да действа
единствено по предписание на Генерална дирекция за комуникация, по-специално по
отношение на целите на обработката, категориите данни, които могат да бъдат
обработвани, получателите на данните и средствата, чрез които заинтересованото лице
може да упражни своите права.

3. Всички лични данни, обработвани от изпълнителя в контекста на изпълнението на
настоящия договор, са поверителни. Изпълнителят ограничава достъпа до данните, така че
те да са достъпни единствено за абсолютно необходимия за изпълнението, управлението и
контрола на изпълнението на договора персонал.

4. Изпълнителят се ангажира да възприеме подходящите технически и организационни мерки
за сигурност по отношение на рисковете, свързани с обработката на лични данни и с
тяхното естество. По-специално в случай на автоматична обработка изпълнителят трябва
да възприеме мерки с оглед:

a) предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до компютърните
системи, с които се обработват лични данни;

б) предотвратяване на всякаква неразрешена форма на четене, копиране, промяна
или преместване на носителите на данни;

в) предотвратяване на всякакво неразрешено въвеждане на данни в паметта, както
и всякаква форма на неразрешено разкриване, промяна или заличаване на
съхранени лични данни;

г) предотвратяване на използването на системите за обработка на данни от страна
на неупълномощени лица чрез устройства за предаване на данни;

д) гарантиране, че упълномощените потребители на дадена система за обработка
на данни не могат да имат достъп до никакви други лични данни, освен тези, за
които се отнася правото им на достъп;

е) отбелязване кои лични данни са били съобщени, кога и на кого;

ж) гарантиране, че впоследствие е възможно да се провери кои лични данни са
били обработени, кога и от кого;
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з) гарантиране, че обработваните от името на Европейския парламент лични данни
могат да се обработват единствено по начина, който е предписан от
институцията;

и) гарантиране, че по време на съобщаване на лични данни и по време на
транспортиране на носители на данни не могат да се четат, копират или
заличават данни без разрешение;

й) създаване на организационната структура, така че тя да отговаря на
специфичните изисквания по отношение защитата на личните данни.

5. Параграф 4 не засяга задълженията на изпълнителя, произтичащи от приложимото
национално законодателство за транспониране на Директива 95/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

6. Европейският парламент си запазва правото да провери прилагането и спазването от
страна на изпълнителя на мерките, посочени в параграф 4. Изпълнителят се ангажира да
предостави всяка информация, която Европейският парламент поиска в тази връзка.

ЧЛЕН І.15 - СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Страните, посочени в настоящия договор като „изпълнител“, носят солидарна отговорност
към Европейския парламент за изпълнението на настоящия договор.

2. (посочва се името на водещия изпълнител) се определя като водещ изпълнител. Без да се
засяга параграф 1, за изпълнението на настоящия договор водещият изпълнител действа от
името на (посочват се имената на другите страни по договора). Всички съобщения между
Европейският парламент и изпълнителя се осъществяват чрез водещия изпълнител.
Плащанията се извършват също така от Европейския парламент на сметката на водещия
изпълнител.

ЧЛЕН І.16 - ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички съобщения във връзка с договора се съставят в писмен вид и съдържат референтния
номер на договора. Обикновените пощенски пратки се считат за получени от Европейския
парламент на датата на регистрацията им от отговорната служба, посочена по-долу.
Съобщенията (с изключение на исканията за плащане и кредитните известия, посочени в член
I.4.5) се изпращат на следните адреси:

За Европейския парламент:

European Parliament
Directorate-General for Communication
Directorate for Media
Media Intelligence Unit
60 rue Wiertz
1047 Brussels
Belgium

За изпълнителя:
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г-н/г-жа (попълва се)
(посочва се длъжност)
(посочва се наименованието на дружеството)
(посочва се пълният официален адрес)

ЧЛЕН I.17 - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Към настоящия договор, като неразделна част от него, са приложени следните документи:

Приложение I: Тръжни условия и всички приложения към тях

Приложение II: Подробно описание на услугите, които следва да бъдат предоставени: не
се прилага.

Приложение III: Образец на формуляр за поръчка

Приложение IV: Оферта на изпълнителя от (въвежда се дата)

Приложение V: Ценова листа

2. Разпоредбите на специалните условия, на общите условия, както и на приложенията, се
прилагат по всяко време. Въпреки това, в случай че има противоречие между тези отделни
документи, разпоредбите на специалните условия имат предимство пред другите части на
договора. Разпоредбите на общите условия имат предимство пред разпоредбите на
приложенията. Всяко приложение има предимство пред следващите по реда на
номерацията им.

3. Съобразно горните разпоредби, отделните документи, съставляващи част от договора,
следва да се разглеждат като взаимно свързани и допълващи се. Двусмислия или различия
в определена част или между отделните части се изясняват и коригират с писмено
нареждане от страна на Европейския парламент.
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II - ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН II.1 - ОБЩИ УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

1. Определените в договора, конкретните договори или формулярите за поръчка срокове за
изпълнение започват да текат, освен ако не е посочено друго, от датата на влизане в сила.
Те се продължават при възникване на обстоятелства на непреодолима сила. В този
случай страните се договарят писмено за нови срокове.

2. Изпълнителят изпълнява договора добросъвестно и в съответствие с най-високите
професионални стандарти. Той носи пълна отговорност за спазването на всички законови
изисквания, приложими за него, и по-специално произтичащите от трудовото, данъчното и
социалното законодателство, както и от законодателството в областта на опазването на
околната среда.

3. Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими действия във връзка с
издаването на разрешителни и други документи, необходими за изпълнението на договора
съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на мястото на изпълнение на
възложените му задачи. Ако по своя вина изпълнителят не се сдобие с някое от
разрешителните, необходими за изпълнението на договора, Европейският парламент може
да прекрати договора без предизвестие.

4. Изпълнителят е длъжен да сключи застраховки, покриващи рискове и вреди във връзка с
изпълнението на договора, съгласно приложимото законодателство, и по-специално
застраховка „Гражданска отговорност“. Той сключва и допълнителните застраховки,
обичайни за сферата на неговата дейност. Сключва също така и професионални
застраховки, покриващи рисковете, свързани с несъответствие с изискванията при
изпълнението на договора. Екземпляр от всички застрахователни договори, свързани с
изпълнението на договора, се предава на Европейския парламент при писмено поискване
от него в максимален срок от 15 календарни дни.

5. В рамките на настоящия договор под „персонал на изпълнителя“ се разбират всички лица,
които участват в изпълнението на договора.

6. Изпълнителят гарантира, че всяко лице, което участва в изпълнението на договора за
негова сметка или като член на неговия персонал, притежава необходимата квалификация
и професионален опит за изпълнението на възложените му задачи в съответствие с
критериите, определени в тръжните документи, включително тръжните условия.

7. В случай на злополука, дължаща се на действие или бездействие на лице от персонала на
изпълнителя, което работи в помещенията на Европейския парламент, или при наличие на
лице от персонала на изпълнителя, което няма подходящ професионален опит и/или
квалификация по смисъла на договора, изпълнителят незабавно пристъпва към неговото
заместване. Европейският парламент има право да получи, като изложи причините за това,
смяна на съответния персонал. Новоназначеният персонал трябва да притежава
необходимата квалификация и опит в съответствие с поканата за представяне на оферти и
да може да продължи изпълнението на договора при същите договорни условия.
Изпълнителят е отговорен за всяка забава в изпълнението на възложените му задачи,
настъпила поради заместване на персонала, извършено в съответствие с настоящия член.

8. Изпълнителят носи пълна отговорност за персонала, който изпълнява възложените задачи.
Изпълнителят трябва да е в състояние по всяко време да докаже пред Европейския
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парламент, че членовете на персонала му са наети на работа в съответствие с приложимите
правила.

9. Изпълнителят предприема всички необходими мерки (застраховки и други) с цел
застраховане на своя персонал срещу всички рискове, на които може да бъде изложен при
изпълнението на настоящия договор.

10. Договорът трябва да бъде изпълнен по начин, който изключва възможността изпълнителят
или неговият персонал да са поставени в положение, идентично на това на лицата, наети на
работа от Европейския парламент. По-специално:

 при изпълнение на поставените му задачи персоналът не може да получава преки
нареждания от Европейския парламент, като изпълнителят или неговият персонал не
могат да бъдат част от административната организация на Европейския парламент,

 Европейският парламент в никакъв случай не може да се счита за работодател на
персонала на изпълнителя.

11. В случай че непредвидимо събитие, действие или бездействие попречат пряко или косвено
на цялостното или частично изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен незабавно и
по собствена инициатива да регистрира събитието и да информира за него Европейския
парламент. Подаденият сигнал трябва да съдържа описание на проблема, посочване на
датата, на която е възникнал, и описание на мерките, които изпълнителят е предприел за
спазване на всички свои договорни задължения. В такъв случай изпълнителят дава
предимство на решаването на проблема пред определянето на отговорността.

12. Ако изпълнителят не изпълнява договорните си задължения в съответствие с разпоредбите
на договора, Европейският парламент може, без да се засяга правото на прекратяване на
договора, да намали или да изиска обратно своите плащания, пропорционално на
установената степен на неизпълнение. Европейският парламент може освен това да наложи
санкции или неустойки съгласно член I.11 от специалните условия и член II.17 от общите
условия.

13. Изпълнителят гарантира предоставянето на Европейския парламент на сведения, които
последният може да изиска за нуждите на управлението на договора.

14. Изпълнителят, както и неговият персонал, не могат да представляват Европейския
парламент, нито да се държат по начин, който би създал такова впечатление. Те са длъжни
да информират трети лица за това, че не са част от публичната служба на Европейския
съюз.

15. След изтичане срока на договора изпълнителят е длъжен да предаде на Европейския
парламент всички документи и информация, които притежава във връзка с възложените му
задачи по изпълнението на договора.

ЧЛЕН ІІ.2 - ОТГОВОРНОСТ

1. Освен в случай на умишлено нарушение или груба небрежност от негова страна,
Европейският парламент не може да носи отговорност за вредите, претърпени от
изпълнителя или от неговия персонал по време на изпълнението на задачите по договора.
Европейският парламент не приема никакви искания, целящи обезщетение или
възстановяване във връзка с посочените вреди.
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2. Освен в случай на непреодолима сила, изпълнителят отговаря за загуби, преки или
непреки вреди, както телесни, така и материални, причинени на Европейския
парламент или на трети страни, от него самия, от трето лице, действащо от негово
име, или от лице от неговия персонал при изпълнението на договора, включително
в рамките на подизпълнението, предвидено в член II.6. Той е отговорен също за
проблеми с качеството или закъснения при изпълнението на договора. Европейският
парламент не носи отговорност за действия или бездействие на изпълнителя при
изпълнение на договора.

3. Изпълнителят поема напълно обезщетението в случай на действие, искане или процедура,
предприети от трета страна срещу Европейския парламент вследствие на вреди, причинени
от изпълнителя при изпълнение на договора.

4. При действие, предприето от трета страна срещу Европейския парламент във връзка с
изпълнението на договора, изпълнителят сътрудничи на Европейския парламент.
Разходите от страна на изпълнителя за тази цел могат да бъдат поети от Европейския
парламент.

5. Без да се накърняват разпоредбите относно приемането и гаранцията, изпълнителят е
длъжен да възстанови загубите и да поправи преките или косвени вреди, причинени на
Европейския парламент поради неизпълнение, неправилно или забавено изпълнение на
договора.

ЧЛЕН ІІ.3 - ФАКТУРИРАНЕ

1. Изпълнителят се задължава да състави фактура в съответствие с договорните разпоредби,
която обхваща един или повече формуляри за поръчка или конкретни договори.

2. Всяка фактура трябва задължително да съдържа следната информация: референтен номер
и/или дата на формуляра/формулярите за поръчка или конкретния договор/конкретните
договори, описание на предоставените услуги, цени в евро, банкови данни на
изпълнителя с кодове IBAN и BIC и номер на регистрация по ДДС. Фактурата следва да
съдържа следната забележка: „A l'usage officiel du Parlement européen“. Фактурата може
да съдържа също така и отделно обозначение на крайния получател.

3. Фактурата трябва да се адресира до Службата за официална кореспонденция на
Европейския парламент на адрес: Plateau de Kirchberg, L-2929, Luxembourg.

4. Без да се засяга правото му на евентуални лихви за просрочено плащане, изпълнителят
приема евентуалните финансови ограничения, произтичащи от режима на „временните
суми от една дванадесета“, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012, в случай че общият бюджет на Европейския съюз не е бил приет в началото
на финансовата година.

ЧЛЕН II.4 – ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изпълнителят носи пълна отговорност за спазването на приложимото данъчно
законодателство. Неспазването на тези разпоредби прави нищожни представените искания
за плащане.

2. Изпълнителят приема, че Европейският парламент, като институция на Европейския съюз,
е освободен от данъци и такси, и по-специално от ДДС, съгласно член 3 на Протокола
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относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. Това освобождаване от
данъци се предоставя на Европейския парламент от правителствата на държавите
членки и се осъществява чрез последващо възстановяване на платените данъци
след представяне на съответните оправдателни документи или чрез пряко
освобождаване от данъци.

3. Ако по силата на приложимото данъчно законодателство изпълнителят е длъжен да плати
ДДС върху сумите, получени във връзка с настоящия договор, Европейският парламент
изплаща на изпълнителя, като надбавка към цената, посочена в чл. I.4 от специалните
условия, стойността на начисления ДДС, като изисква след това възстановяването на тази
сума от компетентните национални органи. За тази цел изпълнителят изпраща на
Европейския парламент фактура, изготвена съгласно приложимото законодателство в
областта на облагането с ДДС, в която посочва своето място на облагане с ДДС. Във
фактурата ясно трябва да бъде отбелязано, че услугите са предназначени за Европейския
парламент, като се отбелязва цената на свързаните с тях доставки без ДДС, както и
начисленият ДДС.

4. За изпълнителите, установени в Белгия, формулярите за поръчка или конкретните
договори съдържат следното уточнение: „En Belgique la présentation de ce bon de commande
vaut présentation d'une demande d'exonération de la TVA n° 450, article 42, paragraphe 3.3 du
Code TVA (circulaire 1978)“ или същото изречение на нидерландски или немски език.
Изпълнителят трябва да впише следния текст във фактурите: „Facture exonérée de la TVA,
article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA“ или същото изречение на нидерландски или
немски език.

ЧЛЕН II.5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

1. Когато общата сума на извършените плащания надвишава действително дължимата
съгласно конкретния договор или формуляра за поръчка сума, или когато по силата на
договора е допустимо възстановяване на суми, изпълнителят възстановява съответната
сума в евро, след получаване на дебитно известие, в съответствие с условията и реда и
сроковете, определени от Европейския парламент.

2. Ако плащането не бъде извършено в срока, определен в дебитното известие, върху
дължимата сума се начислява лихва по лихвения процент за просрочено плащане, посочен
в член I.4 от специалните условия. Лихвата се дължи от календарния ден след датата, на
която плащането е изискуемо, и се начислява до календарния ден на пълното погасяване на
задължението.

3. След изпращане на уведомление до изпълнителя Европейският парламент може да събере
безспорни, ликвидни и изискуеми вземания като компенсация за безспорни, ликвидни и
изискуеми задължения на изпълнителя към Европейския съюз. Европейският парламент
може да ги удържи и от гаранцията, ако това е предвидено.

ЧЛЕН II.6 - ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Изпълнителят няма право, без предварително писмено разрешение от страна на
Европейския парламент, да сключва договори за подизпълнение, както и да посочва трети
лица за тяхното изпълнение. Приемането на оферта, представена преди подписването на
рамковия договор или конкретния договор, в която се посочва използването на един или
повече подизпълнители, е равнозначно на мълчаливото им приемане от Европейския
парламент.
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2. Дори ако Европейският парламент даде разрешение на изпълнителя за сключване на
договор за подизпълнение, изпълнителят носи пълната отговорност за доброто
изпълнение на договора, както по отношение на Европейския парламент, така и по
отношение на трети страни.

3. Изпълнителят е длъжен да включи във всеки договор, сключен с подизпълнители,
разпоредби, позволяващи на Европейския парламент да упражнява същите права и да се
ползва със същите гаранции по отношение на тези подизпълнители, както и по отношение
на самия изпълнител.

1. Европейският парламент си запазва правото да изисква от изпълнителя предоставянето
на сведения във връзка със спазването на критериите за изключване, както и относно
финансовите, икономически, технически и професионални възможности на
подизпълнителя.

5. Когато не е налице посоченото в параграф 1 разрешение или в случай на неспазване на
условията му, подизпълнението от страна на изпълнителя не се отнася до Европейския
парламент и не поражда правни последици за него.

ЧЛЕН ІІ.7 - ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Изпълнителят няма право, без предварително писмено разрешение от страна на
Европейския парламент, да преотстъпва изцяло или частично своите права и задължения,
произтичащи от настоящия договор.

2. Изпълнителят е длъжен да включи във всеки от договорите, сключен с приобретателите,
всички разпоредби, позволяващи на Европейския парламент да упражнява същите права
и да се ползва със същите гаранции по отношение на приобретателите, каквито и по
отношение на самия изпълнител.

3. Когато не е налице посоченото в параграф 1 разрешение или в случай на неспазване на
условията му, преотстъпването на права и задължения от страна на изпълнителя не се
отнася до Европейския парламент и не поражда правни последици за него.

ЧЛЕН II.8 - КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за предотвратяване настъпването на
всяка ситуация, която би попречила на безпристрастното и обективно изпълнение на
договора. Конфликт на интереси може да възникне във връзка с икономически интереси,
политически или национални пристрастия, семейни или емоционални отношения, както и
във връзка с други отношения или общи интереси. Европейският парламент следва да бъде
информиран незабавно и писмено за всеки конфликт на интереси, възникнал по време на
изпълнение на договора. В случай на такъв конфликт изпълнителят незабавно предприема
всички необходими мерки за решаването му.

2. Европейският парламент си запазва правото да провери дали тези мерки са подходящи, и
при необходимост, да изиска предприемането на допълнителни мерки в рамките на
посочен от него срок.

3. Изпълнителят е длъжен да провери дали членовете на неговия персонал и
административни и управителни органи не се намират в положение, което би могло да
доведе до конфликт на интереси. Изпълнителят е длъжен да замени незабавно всеки член
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на своя персонал, оказал се в подобна ситуация, без да изисква от Европейския парламент
компенсация за това.

4. Изпълнителят декларира:

 че не е изготвял и няма да изготвя оферти от каквото и да е естество, чрез които би
могъл да извлече облаги по силата на настоящия договор,

 че не е предоставял и няма да предоставя, не е търсил и няма да търси, не се е опитвал
да получи и няма да се опитва, не е получавал и няма да получава облаги, финансови
или в натура, в полза или от страна на което и да е лице, ако тези облаги пряко или
непряко представляват незаконна практика или корупция, доколкото предполагат
получаването на материални или нематериални възнаграждения, свързани с
изпълнението на договора.

5. Изпълнителят описва писмено всички произтичащи от настоящия член задължения на
членовете на своя персонал и на своите административни и управителни органи,
включително и по отношение на трети страни, участващи в изпълнението на договора.
Екземпляр от дадените инструкции и поетите във връзка с горепосоченото задължения се
изпраща на Европейския парламент при поискване от негова страна.
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ЧЛЕН II.9 - ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИЛИ ИНДУСТРИАЛНА
СОБСТВЕНОСТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ

1. Всички продукти, произведения и свързаните с тях права, и по-специално авторски и други
права върху интелектуална или индустриална собственост, получени при изпълнението на
договора, принадлежат изключително на Европейския парламент, който може да ги ползва
или преотстъпва по своя преценка, без географски или други ограничения, доколкото не са
налице права, възникнали преди сключването на договора. След официално приемане и
при спазване на конкретните указания в тръжните условия, Европейският парламент става
собственик на тези продукти, произведения и свързаните с тях права. При отсъствие на
официално приемане собствеността се прехвърля не по-късно от датата на последното
искане за плащане, изпратено от изпълнителя. Прехвърлянето на собствеността на
преотстъпените права, както и различните начини на тяхното използване, се извършва без
или със заплащане, в зависимост от специалните разпоредби в тръжните условия. При
условията на параграф 2 с настоящото изпълнителят гарантира, че има право да
преотстъпва авторското право и другите права върху интелектуална или индустриална
собственост, свързани с гореспоменатите продукти и произведения. Изпълнителят не може
по никакъв начин да ползва (преотстъпва, възпроизвежда, съобщава, публикува,
приспособява или използва по какъвто и да било начин) правата, преотстъпени в
съответствие с настоящия параграф без предварително писмено разрешение от
Европейския парламент.

2. В случай че изпълнението на договора предполага ползването на право на интелектуална
или индустриална собственост, принадлежащо на трето лице, изпълнителят гарантира с
настоящото, че е получил от притежателя (или притежателите) на посочените права, или от
неговите (техните) законни представители, разрешение за ползване на тези права за целите
на настоящия договор. В този случай изпълнителят е длъжен да информира Европейския
парламент относно всяко евентуално задължение или ограничение, произтичащо от
авторско право или друго право на интелектуална или индустриална собственост,
принадлежащо на трето лице. Всяко плащане, което изпълнителят евентуално трябва да
извърши за получаването на това разрешение, е за негова сметка.

3. В случай че дадено произведение е обект на неимуществени права, изпълнителят е длъжен
да информира Европейския парламент.

4. Европейският парламент не е длъжен да публикува ръкописи или документи, предоставени
му при изпълнението на договора. Ако Парламентът реши да не публикува ръкописи или
документи, предадени му при изпълнението на договора, изпълнителят няма право да
възлага публикуването им другаде без писмено разрешение от Европейския парламент.

5. В случай че изпълнението на договора предполага ползването на право на интелектуална
или индустриална собственост, принадлежащо на трето лице, и срещу Европейския
парламент е заведен иск за нарушение на това право, изпълнителят взема всички
подходящи мерки да съдейства на Европейския парламент по отношение на този иск и
поема всички процесуални разноски и вреди, претърпени от Европейския парламент.

6. Мерките, предвидени в параграф 5, не се прилагат:

 когато Европейският парламент изисква ползването на право върху интелектуална
или индустриална собственост, принадлежащо на трето лице;

 когато, в разрез с изрична клауза, заложена в настоящия договор, Европейският
парламент определи за цялостното или частично предоставяне на услугите цел,
различна от предвиденото в тръжните условия и приложенията към тях;



18/25

 когато Европейският парламент откаже замяната или промяната, предложени от
изпълнителя, с оглед избягване на нарушение, при условие, че заменената или
променената услуга отговаря на техническите изисквания, определени в тръжните
условия и приложенията към тях.

7. В случаите, посочени в параграф 6, получаването на необходимите разрешителни,
плащането на авторски или лицензионни възнаграждения или обезщетения, съдебни
разходи от всякакво естество и евентуалните вреди, претърпени от изпълнителя, са за
сметка на Европейския парламент.

8. Европейският парламент и изпълнителят обменят помежду си всякакъв вид информация,
свързана с наличието на право върху интелектуална или индустриална собственост, което
би могло да представлява пречка за изпълнението на договора. Още при първите действия,
предприети от трети лица, и по-специално при предявяване на иск, дори и след
приключване на изпълнението на договора, страната, срещу която е заведено дело,
информира в най-кратки срокове другата страна за това; двете страни действат по взаимно
съгласие и обменят информацията и доказателствените материали, с които евентуално
разполагат или могат да получат.

9. Фактът, че предметът на договора или част от него е обект на право върху интелектуална
или индустриална собственост, принадлежащо на изпълнителя, или върху което същият
притежава лицензионно право, не съставлява пречка за Европейският парламент да
извърши или възложи поправката му на лице по негов избор, като поеме за своя сметка
рисковете, произтичащи от правата на трети лица, освен ако изпълнителят не притежава
право върху интелектуална или индустриална собственост върху самия процес на поправка
и след допитване до него предложи да извърши поправката в разумен срок и на приемлива
цена.

ЧЛЕН II.10 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДИСКРЕТНОСТ

1. Освен ако няма предварително писмено разрешение от Европейския парламент,
изпълнителят е длъжен да запази поверителния характер по отношение на всяко
неупълномощено лице, във връзка с факти, информация, знания, документи или други
елементи, за чийто поверителен характер Европейският парламент го е уведомил.
Изпълнителят е длъжен да изпълнява това задължение и след приключване на
изпълнението на договора. За всички елементи на информацията това задължение
продължава да е в сила до момента на официалното им оповестяване.

2. Изпълнителят е длъжен да изисква от своите представители, служители, сътрудници и
евентуални подизпълнители и приобретатели спазването на поверителност.

3. Изпълнителят се задължава, от свое име и от името на персонала си, да не използва за
цели, различни от целите на договора, както и да не разкрива пред трети лица факти,
информация, знания, документи или други елементи, които са му били съобщени или са
достигнали до знанието му във връзка с изпълнението на договора, нито евентуални
резултати от извършените от него услуги без предварително писмено разрешение от
Европейския парламент. Тези задължения продължават да са в сила и след приключване на
изпълнението на настоящия договор.

4. Настоящият член не засяга евентуални задължения на изпълнителя, произтичащи от
приложимите законови и подзаконови разпоредби, или наложени от съдебни инстанции
или компетентни органи.
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ЧЛЕН ІІ.11 - ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

1. Изпълнителят няма право да използва външни и вътрешни снимки на сградите на
Европейския парламент за рекламни или търговски цели без предварително писмено
разрешение от Европейския парламент.

2. Посоченото в параграф 1 разрешение от Европейския парламент може да бъде обвързано с
определени условия и определен срок.

ЧЛЕН ІІ.12 - ИЗПОЛЗВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

1. Изпълнителят упълномощава Европейския парламент да обработва, използва,
разпространява и публикува за всякакви цели, по всякакви начини и на всякакви носители,
данните, фигуриращи в договора или свързани с него, и по-специално самоличността на
изпълнителя, предмета и срока на договора, изплатената сума и докладите. По отношение
на личните данни се прилагат съответните разпоредби, съдържащи се в специалните
условия.

2. За всяко разпространение или публикуване от изпълнителя на информация, свързана с
договора, се изисква предварително писмено разрешение от Европейския парламент. За
целите на посоченото разрешение Европейският парламент може да изисква от
изпълнителя да упомене сумата, изплатена от Европейския съюз, или да постави други
условия. При всички случаи в публикуваната или разпространена информация се уточнява,
че изразените мнения са на изпълнителя и не представляват официалната позиция на
Европейския парламент.

3. Забранява се използването на информация, достигнала до знанието на изпълнителя при
изпълнението на договора, за цели, различни от свързаните с изпълнението на договора,
освен с изрично предварително писмено разрешение от Европейския парламент.

ЧЛЕН ІІ.13 - СЪХРАНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА МАТЕРИАЛИ,
ЕЛЕМЕНТИ, УРЕДИ, ЧЕРТЕЖИ, МОСТРИ, ПРОДУКТИ, МОДЕЛИ, ОБРАЗЦИ,
ЕТАЛОНИ И СОФТУЕР, СОБСТВЕНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на материали, елементи, уреди,
чертежи, мостри, продукти, модели, образци, еталони и софтуер, принадлежащи на
Европейския парламент, с които той се разпорежда във връзка с изпълнението на
настоящия договор, независимо дали Европейският парламент ги е предоставил на
изпълнителя за тази цел или те са били закупени от изпълнителя за сметка на Европейския
парламент.

2. Възстановяване на загуба или поправка на повреда, посочени в параграф 1, се извършват
по избор на Европейския парламент и след консултация с изпълнителя, като това става или
в натура (замяна или поправка) или с изплащането на обезщетение, равняващо се на
стойността на замяната към датата на загубата или повредата, като се добавят по
целесъобразност данъците и таксите, които биха могли да бъдат наложени върху тази цена
от националните органи.

3. Когато посоченото в параграф 1 имущество подлежи на амортизация, се отчита само
остатъчната му стойност.
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ЧЛЕН II.15 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Под „непреодолима сила“ се разбира всяка непредвидима или изключителна
ситуация или събитие, настъпили независимо от волята на страните, без това да е
станало по вина или поради небрежност на някоя от тях, които възпрепятстват
някоя от страните да изпълни едно или повече свои задължения по договора и
които не са могли да бъдат преодолени с полагане на дължима грижа. Неизправно
оборудване или материали, забавяне на доставката им, трудови конфликти, стачки,
неизпълнение на подизпълнител или финансови проблеми могат да бъдат
разглеждани като непреодолима сила само ако представляват пряко следствие от
установен случай на непреодолима сила.

2. Ако някоя от страните бъде изправена пред случай на непреодолима сила, тя следва
незабавно да уведоми другата страна за това, с препоръчано писмо с обратна
разписка или по друг равностоен начин, като посочи естеството, вероятната
продължителност и очакваните последствия от даденото събитие.

3. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение или нарушение на
задълженията си по договора, ако тя не е могла да ги изпълни поради случай на
непреодолима сила. Ако поради настъпване на непреодолима сила изпълнителят не
е в състояние да изпълни възложените му задачи, той няма право да получи
плащане, нито обезщетение. Ако изпълнението е частично, той получава съответното
частично плащане. Разпоредбите на настоящия параграф не се отнасят до правото на
изпълнителя на възстановяване на пътни и дневни разноски или разходи за транспорт на
оборудване, които той е извършил във връзка с изпълнението на договора.

4. Страните по договора предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум
на евентуалните загуби.

ЧЛЕН II.15 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

1. Европейският парламент може едностранно да прекрати, изцяло или частично, настоящия
договор, с препоръчано писмо с обратна разписка, без прибягване до съдебно производство
и без да дължи обезщетение, в следните случаи:

а) когато изпълнителят е обявен в несъстоятелност или е обект на открито
производство по несъстоятелност, ликвидация, неговата дейност е поставена под
съдебен надзор, е сключил споразумение с кредитори, е преустановил стопанска
дейност, е обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намира в
подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови разпоредби;

б) ако изпълнителят или лице, на което са възложени правомощия за
представителство, вземане на решения или упражняване на контрол, са
осъдени за престъпление с влязла в сила присъда, за нарушение, свързано с
професионалната му етика;

в) когато изпълнителят е виновен за тежки правонарушения при упражняване на
професионална дейност, доказани с всякакви средства, които възложителят, посочен
в Регламент (ЕС, Евратом) №° 966/2012, може да обоснове;
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г) когато изпълнителят не е изпълнил своите задължения, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с правните
разпоредби на страната, в която е седалището му, или с тези на страната на
приложимото към договора право, или с тези на страната, в която трябва да се
изпълни поръчката;

д) ако изпълнителят или лице, на което са възложени правомощия за
представителство, вземане на решения или упражняване на контрол, са
осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна
организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща
финансовите интереси на Европейския съюз;

е) когато изпълнителят носи вина за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, изисквана от Европейския парламент като условие за участие в
тръжната процедура, или не е предоставил тази информация;

ж) когато промяната на правното, финансовото, техническото или организационното
състояние на изпълнителя би могло, според Европейския парламент, да има
съществено отражение върху изпълнението на договора;

з) ако изпълнителят не е в състояние, по своя собствена вина, да се сдобие с
разрешително или лиценз, необходими за изпълнението на договора;

и) когато след получаване на официално уведомително писмо, посочващо естеството на
констатираното неизпълнение на договорните задължения, в което Европейският
парламент установява, че изпълнението не е в съответствие с договорните
разпоредби, с разпоредбите в тръжните условия и всички приложения към тях, или с
офертата на изпълнителя, изпратено на изпълнителя с препоръчано писмо с обратна
разписка, което не е довело до резултат или е довело до частичен резултат в срок от
петнадесет календарни дни от датата на изпращане;

й) ако на изпълнителя е наложена административна санкция по член 109, параграф 1 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

к) когато, след възлагането на поръчката, процедурата по възлагане на поръчката или
изпълнение на договора бъде опорочена от наличието на съществени грешки,
нередности или измама; ако изпълнителят носи вина за извършването на тези
грешки, нередности или измама, Европейският парламент може да откаже да
извърши плащането, да поиска да му бъдат възстановени вече изплатените суми или
да прекрати всички договори, сключени с изпълнителя, съобразно сериозността на
горепосочените грешки, нередности или измами;

л) когато предметът на договора е свързан с дейности, характеризиращи се с бързи
промени на цените и технологиите, и когато – след извършване на междинно
преразглеждане от страна на Европейския парламент, първоначално определените
условия вече не съответстват на текущите цени или технологии;

м) когато изпълнителят се намира в положение на конфликт на интереси и не
предприема мерки за прекратяване на това положение;

н) при установяване на неизпълнение на задълженията по член II.19, параграф 3  или
член II.20, параграф 3.
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2. В случай на непреодолима сила, оповестена съгласно член II.14, всяка страна по
договора може да прекрати договора, конкретния/те договор/и или формуляра/ите
за поръчка, които са в сила, ако изпълнението им не може да бъде гарантирано в
продължение на период, съответстващ най-малко на една пета от периода, посочен
съответно в специалните условия, в конкретния договор или във формуляра за
поръчка.

3. Преди прекратяване на договора съгласно параграф 1, буква и) на изпълнителя се дава
възможност да изложи своите забележки в срок до 15 календарни дни от датата на
изпращане на уведомлението с препоръчано писмо с обратна разписка.

4. Прекратяването на договора влиза в сила от датата на получаване на препоръчаното писмо
с обратна разписка, с което се прекратява договорът, или от друга дата, посочена в същото
писмо.

5. Последици от прекратяването на договора:

а) В случай че Европейският парламент прекрати договора съгласно настоящия член и ако
в договора не е предвидено друго, изпълнителят се отказва от всякакви искове за
обезщетение за претърпените преки или непреки вреди, включително загуби от
очаквани ползи поради неизвършване на услугите. При получаване на писмото за
прекратяване на договора, конкретния договор или формуляра за поръчка
изпълнителят предприема всички необходими мерки за намаляване на разходите до
минимум, за ограничаване на вредите и за отменяне или ограничаване на
ангажиментите си. Той изготвя документите, които се изискват съгласно специалните
условия, относно задачите, изпълнени до датата, на която прекратяването на договора
влиза в сила, в рамките на не повече от 60 календарни дни, считано от тази дата.

б) Европейският парламент може да предяви иск за обезщетение за всяка причинена
загуба, пряка или косвена вреда и да изиска обратно всички суми, платени на
изпълнителя по договора.

в) След прекратяване на договора Европейският парламент може да ангажира друг
изпълнител за довършване на предоставянето на услугите. Европейският парламент
има правото да наложи изпълнението чрез друг изпълнител, след изпращане на
писмено уведомление до изпълнителя, дори да не прекрати договора, с цел
гарантиране на доброто изпълнение на предвидените по договора услуги. В този
случай Европейският парламент има право да предяви към изпълнителя иск за
възстановяване на допълнителните разходи, извършени за приключване на
дейностите, без да се накърняват другите права или гаранции на Европейския
парламент съгласно настоящия договор.

ЧЛЕН II.16 - СПОРОВЕ, ЕКСПЕРТИЗИ

1. При възникване на спор, изискващ фактическа или техническа проверка, страната, която
първа започва процедурата, може да поиска извършването на експертиза, преди да
прибегне до съдебна инстанция. За тази цел страната, която първа започва процедурата,
информира другата страна писмено за предмета на спора, като предлага конкретно вещо
лице.

2. Другата страна трябва да съобщи в срок от 15 календарни дни дали приема или не
посоченото вещо лице, и в случай на отказ, да направи алтернативно предложение, което
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изисква получаването на отговор в срок от 15 календарни дни. Кореспонденцията се
извършва чрез изпращане на препоръчани писма с обратна разписка.

3. Ако двете страни не постигнат споразумение, страната, която първа започва процедурата,
отнася спора до компетентния съд в съответствие с член I.13 и при необходимост,
отправя искане към него да определи вещо лице.

ЧЛЕН II.17 - АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ САНКЦИИ

1. Европейският парламент може да налага административни или финансови санкции:

а) на изпълнител, който носи вина за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, изисквана от Европейския парламент като условие за участие в
тръжната процедура, или не е предоставил тази информация;

б) на изпълнител, за когото е констатирано сериозно неизпълнение на договорните му
задължения.

При всички случаи обаче Европейският парламент следва първо да даде възможност на
изпълнителя да изложи бележките си.

2. Налаганите административни или финансови санкции зависят от стойността на
възложената поръчка, както и от сериозността на допуснатите грешки, и могат да бъдат
следните:

а) изключване на изпълнителя от участие в търгове и от субсидии, финансирани от
бюджета на Европейския съюз, за максимален период от 10 години; и/или

б) налагане на финансови санкции на изпълнителя, които не могат да превишават
стойността на възложената поръчка.

ЧЛЕН II. 18 - КОНТРОЛ И ОДИТ

1. Съгласно член 161 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Европейската сметна палата е
оправомощена да извършва одит на документите на физически и юридически лица, които
получават средства от бюджета на Европейския съюз, считано от момента на подписване
на договора до изтичането на пет години от датата на плащане на остатъка по стойността
на договора.

2. Европейският парламент или външен орган по негов избор разполагат със същите права
като тези на Европейската сметна палата по отношение на проверките и контрола по
спазването на договорните разпоредби, считано от момента на подписване на договора до
изтичането на пет години от датата на плащане на остатъка по стойността на договора.

3. Освен това Европейската служба за борба с измамите има право да осъществява контрол и
проверки на място, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11
ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за
защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други
нередности и с Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25
май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с
измамите (OLAF), считано от момента на подписване на договора до изтичането на пет
години от датата на плащане на остатъка по стойността на договора.
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4. В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета, както
и с член 29 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, с цел защита на
финансовите интереси на Съюза, личните данни по член I.14 могат да бъдат предоставени
на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на органа за разглеждане на
финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите.

ЧЛЕН II.19 - РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. При изпълнението на настоящия договор изпълнителят се задължава да спазва условията
на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, както и всички
останали сравними условия, заложени в тръжните условия и по целесъобразност,
включени в офертата на изпълнителя.

2. Европейският парламент си запазва правото да осъществява необходимия пряк контрол и
проверки върху работата на изпълнителя с оглед гарантиране на спазването на
изискванията, свързани с опазването на околната среда. Тези проверки и контрол могат да
бъдат извършвани, частично или изцяло, от външен орган, надлежно оправомощен от
Европейския парламент.

3. При констатиране на неизпълнение от страна на изпълнителя на задълженията му във
връзка с опазването на околната среда, както и при отказ на същия за допускане на
проверка от страна на Европейския парламент или надлежно оправомощен от него орган,
Европейският парламент може да прекрати настоящия договор.

ЧЛЕН II.20 - РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА

1. При изпълнението на настоящия договор изпълнителят се задължава да спазва законовите
изисквания относно социалната защита на работещите и условията на труд според
приложимото право.

2. Европейският парламент си запазва правото да извършва пряко необходимите контрол и
проверки по спазването на социалните разпоредби и осигуряването на равни възможности
от страна на изпълнителя. Тези проверки и контрол могат да бъдат извършвани, частично
или изцяло, от външен орган, надлежно оправомощен от Европейския парламент.

3. При констатиране на неизпълнение от страна на изпълнителя на задълженията му, както и
при отказ на същия за допускане на проверка от страна на Европейския парламент или
надлежно упълномощен от него орган, Европейският парламент може да прекрати
настоящия договор.

ЧЛЕН IІ.21 – ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

1. За всяко изменение на настоящия договор и на приложенията към него, включително
добавянето или заличаването на текст, се изисква допълнително писмено споразумение,
сключено при същите условия като договора. В този смисъл страните не могат да се
задължават чрез устно договаряне.

2. В случай че компетентен правораздавателен орган постанови, че някоя от разпоредбите на
настоящия договор е недействителна или неподлежаща на изпълнение, останалите
разпоредби на договора остават приложими и страните се задължават да заменят
недействителната или неподлежаща на изпълнение разпоредба с друга, която да има
възможно най-близък икономически ефект до този на въпросната разпоредба.
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3. Евентуално въздържане или пропуск от страна на Европейския парламент да упражни или
да приложи правата си, произтичащи от която и да било разпоредба на настоящия договор,
не представлява отказ от която и да било разпоредба на настоящия договор.

Съставено в …............................................................. на …............................................... в два
оригинални екземпляра

За изпълнителя За Европейския парламент
ДЮШ ГИЙО Жом


