                         ДОГОВОР
                       за изработка на ишлеме

Днес, ……….20.. г., в гр. _______________, между страните:
	1.” …………….” ООД.,  със седалище в гр.,  …………………………………………………………………...ЕИК№ .........................................., представлявано ..................................... – Управител,  от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

	2. ................................ със седалище в .......................; адрес: ...........................; БУЛСТАТ ......................, Дан №.........................., рег. със с.р. на ....... по  ф.д. № ........../.... г., представлявано от ___________________ - Управител, от друга страна, наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ  ДОГОВОР.

	      ПРЕДМЕТ:
Чл.1.	/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи лично облекла (  поли, панталони, рокли, блузи, ризи, сака и костюми )
                  /2/ Конкретните количества, качество и видове облекла, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  ще изработва, както и сроковете за изработката им, и начина на опаковането и маркирането им, страните ще договарят в отделни поръчки, представляващи неразделна част от този договор
     Чл. 2.    Изработката ще бъде реализирана  по модел и с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
      Чл.3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изработката договореното с този договор възнаграждение
                     
                     СРОК НА ДОГОВОРА:
      Чл.4.  Настоящия договор се сключва за срок от ................................, като влиза в сила от момента на подписването му. При двустранно изразено писмено съгласие  между страните настоящия договор може да бъде продължен за нов ............период

          ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
         Чл.5. /1/ Единичната цена за изработване на бройка от поръчката включва етапите: кроене, конфекциониране, гладене, контрол, маркировка и опаковка, и се коткретизира с всяка отделна поръчка.
        /2/  В обхвата на този договор се включват, освен посочените  по – горе етапи и съхраняването, и вскички други дейности, които необходимо съпътстват изготвянето на продукцията и предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
     Чл. 6.    Плащането на изработените облекла по всяка отделна поръчка се извършва до 35 / тридесет и пет / календарни дни  срещу издадена данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, броено от датата на издаването й.
             	
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ, РАЗХОДНИ НОРМИ  И ПРИЕМАНЕ НА ОБЛЕКЛАТА:
         Чл. 7.  Разходната норма  на материалите за една бройка, с включени всички увеличения е тази, която е посочена в техническите фишове по мoдел, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставявя заедно с материалите .
        Чл.8. /1/ Доставянето на всички материали в склад или фабрика на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се документира с отделен Протокол за доставка на материали, за всяка поръчка,. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен до……………………., да направи възраженията си за всички видими недостатъци и несъответствия, които могат да бъдат установени при обикновен преглед. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не стори това и в следствие на неизпълнинието на задълженито му по тази точка, се забави изпълнението на поръчката, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обещети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всички щети причинени от забавата.
               /2/ Рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да предявява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до 24 часа  след  документираното започване на кроенето.
        Чл.9.   Рекламациите за явни и скрити недостатъци по изработката се заявяват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 45 / четиридесет и пет/ работни дни след получаването на изработената продукция.

       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
         Чл.10  Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
      а) Всички доставени материали в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който има право да ги проверява в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
      б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изпрати свой представител, във всеки един момент от изпълнението на поръчката, който има право да  внедрява технологията за производствo, да следи за качеството  и количеството на изработката и да приема готовата продукция преди експедиция.
         в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заменя некачествените материали и аксесоари за своя сметка, при всички случаи, констатирани с протокол подписан между упълномощени представители на страните .
    г)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявеното количество материали  за изготвянето  на облеклета както и техническите фишове и окомплектовки, в сроковете договерени с приложенията към договора
    д) При закъснение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последния е длъжен да удължи времето за изпълнение на поръчката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с времето на закъснението
   Чл.11   Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
    а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури собственото си помещение и персонал за изработване на възложената поръчка, които трябва да отговарят на всички изисквания за извършване на дейността
  б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря  за товаро – разтоварителната дейност при доставката на материалите и експедицията на готовата продукция
  в)   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработва поръчаните облекла в срок и само с качество, съгласно изискванията и технологията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигурява достъп за контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
   г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отклонява от доставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали, както и да продава за своя и на трети лица сметка от вече изработените облекла, за което носи имуществена и наказателна отговорност съгласно законите на РБългария.
   д) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да превъзлага поръчките на трети лица по  никакъв друг  начин, освен с писмено нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 е ) След приключване на кроенето ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доставени му кройки.
  ж) След изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  задължително предава опис – справка за реално вложените плат и материали в изработването на облеклата, като носи пълна финансова отговорност за изразходваните в повече материали по негова вина .                                                                                            
 з)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  запази в тайна и да  не разпространява информацията, проверени му от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станали му известни във връзка с изпълнението на този договор
 и) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, по никакъв повод, да се свързва директно с клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички  въпроси по отношение на технологията, организацията и т.н. са от компетентността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и единствено той ги решава

           ДРУГИ УСДЛОВИЯ
    Чл.12 /1/ В случай, че след установяване по надлежния ред  на дефекти по материалите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ реши въпреки тях да се изработят съответните облекла, за което се съставя протокол, същите се опаковат и маркират отделно
       /2/ При лошо или неотговарящо на техническите, качествени, количествени   изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълнение на поръчката от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния е длъжен или:
         а)  при изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,да отстрани дефектите за своя сметка, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  обезщетение за забавата
         б) да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неизпълнение
         в) и в двата случая обезщетението е съобразно предвиденото в чл. 82 от ЗЗД
      Чл.13  Всички разходи ( транспортни, митнически и т.н ), дължащи се на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка
       Чл. 14Действието на настоящия договор може да бъде прекратено  при следните условия:
       а )     с изтичане  на  срока,  за  който е сключен
       б)   по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма
       в)   при  обективна невъзможност за изнълнение договорът се разваля по право
     Чл.15 Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават с писмено споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно – по реда на законодателство на РБългария.
      Чл. 16.  Неразделна част от настоящия договор е и подписаното Приложение №1
 Настоящият договор и Приложението към него  са изготвени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните 
CONTRATTO
d’elavorazione per conto terzi 

Oggi, li ………..20.., nella città di  _______________, fra le parti:
	1.” ........................................” S.R.L.. con la sede nella città.............................., C.F N. ...................................., rappresentata da …………………….. - Amministratore da una parte, chiamata in breve INCARICATORE e

      2.......................... con sede nella città di ...................; indirizzo: .......................; BULSTAT ........................, C.F. ...................., reg. con DT del TC.. su p.a. № ........./...., rappresentata da ___________________ - Amministratore, dall’altra parte, chiamata piщ avanti in breve ESECUTORE, E’ STATO STPULATO IL PRESENTE CONTRATTO.

	            OGGETTO:
Art.1. /1/ L’INCARICATORE incarica ed ESECUTORE si obbliga di elavorare personalmante abbigliamento ( gone, pantaloni, vestiti, camice per donna ed uomo, giacche, costumi )
            / 2/ Le quantitа, qualitа e tipi d’ abbigliamento concretizzati, che ESECUTORE deve elavorare, come anchè I termini per l’elavorazione, еd il modo di imballagio e marcatura, le parti accorderano  in  singoli ordini di lavoro, che  sarrano una parte inseparabile dal presente contratto
Art.2.  L’elavorazione si realizzerа su modello e con materie dell’ INCARICATORE
Art.3.  L’INCARICATORE si obbliga di pagare all’ESECUTORE per l’elavorazione  la retribizione concordata con il presente contratto

        TERMINE DEL CONTRATTO :
Art.4. Il presente contratto  si stipula per un termine di…………….ed entra in vigore dal momento della sua sottoscrizzione. Nel caso  di  accordo bilaterale   espresso  in modo scritto  il presente contratto potrebbe essere prolungato per un nuovo periodo di…………………

PREZZI E MODO DI PAGAMENTO
Art.5. /1/ Il prezzo singolo  per l’elavorazione d’un pezzo dal ordine include le fasi: taglio, confezione, stiro, controllo, marcatura ed imballo e si concretizza con ogni  singolo ordine  
 / 2/ Nel campo d’azione del presente contratto  si includono aparte le fasi nominati più su anchè la custodia e tuute altere attivita, che necessiaramente accompagnano l’elavorazione della produzione e la sua consegna all’ INCARICATORE
Art.6. Il pagamento degli abiti elavorati su ogni singolo ordine si effettua entro 35 / trentacinque / giorni / di calendario, contro una fattura fiscale emessa dall’l’ESECUTORE all’INCARICATORE contato dal giorno della sua emissione

      CONSEGNA DELLE MATERIE PRIME, NORME DI CONSUMO  E ACCETTAZIONE DEGLI ABITI:
          Art. 7.    La norma  per   consumo di materie prime per singolo pezzo, con incluso tuuti gli incrementi è quella segnata  sulle  schede tecniche per ogni modello,    fornite  dall’  INCARICATORE  insieme con  le materie prime.
          Art.8 .   /1/    La fornitura delle materie prime ed ausiliari  in magazzino o fabbrica dell’ ESECUTORE si documenta con un  Protocollo  per fornitura dei materiali a  parte,  per ogni ordine.  L’ESECUTORE è obbligato  entro………………….., di fare le sue obiezioni per tutti i diffeti  e non corrispondenze  visibili, che possono essere constatate tramite  un controllo ordinario.  Nel caso che L’ESCUTORE non  fa questo ed in seguito alla sua nonesecuzione degli obblighi su questo punto ritarda l’esecuzione del’ordine, L’ESCUTORE è obbligato  a risarcire  L’INCARICATORE, per tutti I dani dovuti al ritardo.
            /2/ I reclami per difffeti nascosti L’ESECUTORE potrebbe intentare all’INCARICATORE al massimo entro  24 ore dopo l’inizio documentato del taglio.
          Art.   9.      I  reclami per  I diffeti sia visibili,sia nascosti   sull’ elavorazione si  dichiarano  da parte  dell’INCARICATORE in termine di 45 / quarantacinque / giorni lavorativi dopo la consegna  della produzione eleavorata

      
          DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI      
            Art.10.Diritti e obblighi dell’INCARICATORE:
   a) Tutti I materiali  forniti in magazzino dell’ESECUTORE rimangono proprietà dell’INCARICATORE che ha diritto di esaminarli in presenza di reppresentante dell’ESECUTORE
   b) L’INCARICATORE ha diritto di mandare suo rappresentante,  in ogni momento   dalla esecuzione dell’ordine, il  qualle ha diritto di introdurre la tecnologia per  produzione, di seguire la qualità  e la quantità della elavorazione e di accetare la produzione pronta prima della spedizione.
      c)  L’INCARICATORE  cambia I materiali e gli acessori diffetosi per conto suo, in tutti casi, constatati con Protocollo firmato  tra rappresentanti in carica delle parti .
    d) L’INCARICATOR si obbliga di fornire sia la quantitа dichierata di materiali per la produzione degli abiti, sia le scede techiche e tutto necessario per la completazione, in termini accordati con le appendici al presente contratto
   e ) Nel caso di ritardo da parte dell’INCARICATORE lui и obbligato di allungare il termine della esecuzione dell’ordine  dap arte dell’ESECUTORE con il periodo  del ritardo 
     Art.11.Diritti e obbighi dell’ESECUTORE
     a)    L’ESECUTORE и obbligato di assicurare il proprio  locale e personale per l’elavorazione del ordine assegnato, I quall i devono corrispondere      di tutte  le    richieste  per   l’esecuzione   della attivitа
   b)         L’ESECUTORE  risponde   per  l’attivitа    di    carico – scarico     durante   le  furniture  dei materiali    e    la       spedizione   della        produzione     pronta

   c)  L’ESECUTORE si obbliga di elavorare gli abbiti ordinati in termine e solo con qualitа, corrispondente alle richieste e la tecnologia dell’ INCARICATORE, assicurando acesso per controllo da parte dell’INCARICATORE
   d) L’ESECUTORE non ha diritto ne  di deviare dai materiali forniti dall’ INCARICATORE,  ne di vendere per conto proprio o di persone terze gli abiti pronti, 
portando  risponsabilitа  sia penale sia civile riguardo la legislazione della RBulgaria
 
  e) L’ESECUTORE non ha diritto di reincaricare con le ordini assengateli persone terze in nessun altro modo, salvo con una coferma scritta da parte dall’INCARICATORE
   f) Dopo la fine del taglio l'ESECUTORE si obbliga restituire all'INCARICATORE tutti i tagli che li sono stati forniti 
   g) Dopo l'esecuzione del'ordine l'ESECUTORE per obbligo recapita un inventario -accertamento per reale consumo del tessuto ed i materiali nell'elavorazione degli abiti, portando la piena risponsabilita' finanziaria per il consumo di materiali  in piu', dovuto al  colpa sua. 
   h) L'ESCUTORE si obbliga di   custodire in segreto e di non spargere l'informazione,  affidatali dall'INCARICATORE o che è venuta alla sua conoscenza seguito all' esecuzione del presente contratto
   I ) L'ESCUTORE  non ha diritto, con nessun pretesto, di metersi dirretamente in contato con i clienti dell'INCARICATORE. Tutte le domande riguardo la tecnologia, l'organizzazione ed ecc. sono dalla competenza dell'INCARICATORE e soltanto lui li risolve
             ALTRI CONDIZIONI
    Art.12 /1/ Nel caso che, dopo che sono stati stati stabiliti in modo richiesto  I diffeti su le materie, L’INCARICATORE decide nonostante i diffeti di elavorarare gli abiti, faccendo un Protocollo a posta,  i stessi si imballano e marcano separatamente
         / 2/ Nel caso di brutta o noncorrispondente delle richieste tecniche,  qualitative o  quanditative dell’ INCARICATORE, esecuzione del’ordine da parte dell’ESECUTORE l’ultimo è obbligato o:
   a) nel caso d’accordo esplicito scritto da parde del’INCARICATORE,  di eliminare I diffeti per conto suo, pagando   al’INCARICATORE     risarcimendo per il ritardo
   b) di   risarcire  L’INCARICATORE  per nonesecuzione
   c ) in tutti e due casi il risarcimendo è in conformità al previsto nel art. 82 dal LOC
   Art.13. Tutte  le spese  ( trasporto, dogana ed ecc. ) dovuti al ritardo del’ESECUTORE sono per conto suo.
    Art.14 L’azione del presente contratto potrbbe essere interotta nei seguenti condizioni:
   a) con scadenza del termine per il quale è stato stipulato
   b) su un accordo comune tra le parti, espresso in modo scrito
   c ) nel caso di impossibilità oggettiva per esecuzione il contratto si rompe per diritto
    Art.15 Le discussioni  sorte su casi non previsti nel presente contratto si risolverano con  accordi scritti tra le parti e quando questo non è possible – su ordine legislativo di Rbulgaria

  Art. 16 Parte  inseparabile dal presente contratto  fa il stipulato tra le pari Anesso  №1
 

  I PRESENT CONTRATTO ED ANESSO SONO STATI PREPARATI   E SOTTOSCRITTOIIN DUE COPPIE UGUALI – UNA PER CIASCUNA DELLE PARTI.






d
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _________________________

  (_________________)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ______________________

                       (_________________)

INCARICATORE: _____________________

(_________________)

         ESECUTORE: _____________________

                          (_________________)


