
ЗАЯВЛЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Вх. Номер

Договор Номер

Дата

Седалище: № бл. вх.           ет.

ЛК № изд. на от МВР-

Телефон/и: Факс:

Име и Фамилия:

e-mail: Телефон за контакт

№ бл. вх.           ет.

Сфера на дейност:
Код по КИД 2008:

Брой служители:

Продължителност на договора: друга ####

Предмет/Дейност:

####

####

###

####

*
 по процедура   BG  

на ОП

Параметри/Изисвания на клиента :

Настоящото ЗАЯВЛЕНИЕ/ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА след подписването му от двете страни ще има силата на договор по силата на

приложените и подписани Общи условия към договор за изработка между Андолито Консулт България ЕООД ЕИК 202050395,

седалище 4000 гр.Пловдив, ул.Славянска 3 ет.1 ап.2, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и Клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ, индифициран в Раздели I-IV на

настоящия документ, с предмет избраните видове услуги в Раздели V с параметри(цена,срок и начин на плащане), заложени в

РазделVI на настоящото заявление.  

 I. КЛИЕНТ/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование: ЕИК /ЕГН

Представлявано от: ЕГН

Пловдив

Е-mail:

 II. ЛИЦЕ  ЗА КОНТАКТ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

III. АДРЕС И ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

гр./с.: ул.

 IV. КЛИЕНТСКИ ДАННИ  ЗА ЮЛ

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Действие:

активна до 

по Факс: по e-mail: в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Услуги Търговия ПроизводствоУслуги Търговия Производство

до 10 от 11 до 50 от 51 до 250 над 250

Нова услуга Промяна услуга   Отказ от услуга    

Изготвяне на Проектно предложение *

Изготвяне на Стратегия 

On-line услуга в ТР на АВ

21 дни 7 дни 1 месец

Подготовка на документи по кредитен продукт, 
банкова гаранция, акредитив и/или интернет 
банкиране

Генериране на ПРОЕКТНА ИДЕЯ Пакет ОБСЛУЖВАНЕ на ОДОБРЕН ПРОЕКТ с 
лимитиран месечен абонамент

дни:

e-рег на ЕООД (3/1)

Пакет ИНФОРМИРАНОСТ 
(едногодишен пакет)

Изготвяне на БИЗНЕС ПЛАН, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ по финансов инструмент на ОП 
РЧР

Подготовка и провеждане на ТРЪЖНА 
ПРОЦЕДУРА
Консултиране и съдействие при 
събиране и оценка на min 3 оферти за 
избор на изпълнител

Подготовка на ИАП/ ИМП/ ИФП

Подготовка на документи за промяна на 
договор за БФП

Подготовка на междинен/ 
финален/полугодишен/годишен 
технически и финансов отчет

Консултиране и управление на 
договорите за доставка

Подготовка и изпращане до ДО на 
комплект документи за сключване 
на договор за БФП

Корекция на приложения в р-м 
"проследяване на промените"

Архивиране и съхранение на Досие

Ел.архивиране и съхранение на 
Досие
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                                                                 BGN  

                       BGN BGN BGN
С думи: С думи: С думи:

не по-късно от не по-късно от не по-късно от

Началната дата Срок за изпълнение:

(5 дни от 'Срок')

(7 дни oт НД)

                             

3. В случай, че клиентът прекрати договора преди изтичане на първоначално уговорения срок на договора, заложен в поле 'Срок на

договора', след като е изтекъл стартовият период, определен в т.1 , но преди настъпването на финалния период, определен в т.2,

клиентът се задължава да заплати неустойка в размер на 40% от Договорното Възнаграждение

2. Клиентът приема и се съгласява с въведения 'финален период', който се дефинира като 5 (пет) дневен период до датата, въведена е

поле 'Срок за изпълнение'.  

1. Клиентът приема и се съгласява с въведения 'стартов период', който се дефинира като 3 (три) дневен период от датата, въведена е

поле 'Началната дата'. В този стартов период клиентът може едностранно да прекрати договора преди уговорения срок и не дължи

неустойка.

 VI. ПАРАМЕТРИ  НА УСЛУГАТА 

(ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ,   НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ДОГОВОРА,  ПЕРИОД НА ПРЕОДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ)  

1. Договорно Възнаграждение 

Договорна цена с ДДС:   

С думи:

2. Начин (схема) на плащане:

❶ Авансово плащане ❷ Междинно плащане 

в размер на в размер на в размер на

❸ Окончателно плащане 

                                      

Условия на плащане на услугата:

3. С поставянето на подпис потвърждаваме, че предоставяме фирмени и свързани лични данни доброволно и 

даваме съгласието си Андолито Консулт България ЕООД да ги съхранява, използва и обработва в бъдеще при 

спазване на законовите изисквания в Р България.

3. Срок:

Краен срок за представяне на готов работен вариант от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до дата:

2. Декларирам, че съм запознат и приемам общите условия към договор за изработка като неразделна част от 

настоящото заявление/договор за изработка

Срок за представяне на документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до дата:

4. В случай, че клиентът прекрати договора във финалния период, последните три дни от първоначално уговорения срок на договора,

заложен в поле 'Срок на договора', след като е изтекъл стартовият период, определен в т.1 , клиентът се задължава да заплати

неустойка в размер не по- малък от 80% от Договорната цена (Възнаграждение)

4. Декларирам, че съм запознат с общите и специфични условия за кандидатстване,  допустимите разходи, 

интензитета и режима на БФП по акривната процедура на ОП и съм съгласен на уречен час в срока на изпълнение да 

осигуря присъсвието на представляващия за подписване на апликационните формуляри, придружаващи декларации 

и други основни и придружаващи документи, неразделна част от проектната документация.

ЗА Андолито Консулт Б-я ЕООД: ЗА КЛИЕНТА:

                                 Светла Андонова-Литарова име, фамилия, подпис

1. Избраният срок за представяне на документи и информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гарантира качесвото на получаваната услуга. 

2.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави информацията в посочения срок, но преди изтичането на крайния срок на договора, то той 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение в размер на 1% от Договорната цена.

VII. ДЕКЛАРАЦИИ

1. Декларирам, че цялата информация,  посочена в заявлението е пълна, точна и отговаря на истината

до 5 р.дни от начална дата до 5 р.дни от подписване ППП до 22 р.дни от одобрение на проекта

при приемане на услугата

в брой По банкова сметка
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