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Проект! 

 

ДОГОВОР  

ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ 

 

 № BG16RFOP002-3.001-0050-C01/Su………….. 

 

Днес, .......................... г., в гр. Търговище, се подписа настоящия договор между: 

 

1. „Лидер маг“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, 

БУЛСТАТ/ЕИК 125573973, представлявано от Невин Ахмедова - Управител, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

 

и 

 

2.  „.......................................... със седалище и адрес на управление: 

....................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК .......................................................  

представлявано от ......................................................., в качеството му на ................................., 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

се сключи настоящия договор за следното:  

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение „Доставка и монтаж на стругово-фрезова обработваща машина – 2 

бр“ 

 

Доставката в съответствие с предварително заложените изисквания, сроковете и 

условията, съдържащи се в този Договор и в одобрената оферта (Приложение 1), 

предоставена от Изпълнителя, представляваща неразделна част от настоящия Договор, 

както и в съответствие със заложените параметри в подписания между „Лидер маг“ 

ЕООД и Договарящият орган Договор № BG16RFOP002-3.001-0050-C01от 20.11.2017г 

 г. за безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 проект „Повишаване на енергийната ефективност на 

Лидер маг ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“.   

                                        

II. ЦЕНА  
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1. Общата стойност на договора е ...................................................... 

лв(...............................................................), без ДДС, съгласно финансовата оферта на 

Изпълнителя. /Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще се 

извършва по курс на БНБ/. 

2. Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по 

договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 

3. Плащанията се извършват съгласно т.III.  

4. В цената по т.1 са включени всички разходи, свързани с доставката и въвеждането в 

експлоатация на оборудването.  

 

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 

1. Собствеността на доставката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълното заплащане 

на цената, посочена в т. II.1. 

2. Заплащането се извършва в български лева, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Банка 

................................................................., сметка с IBAN: ........................................., BIC: 

.........................................., както следва: 

 

- Авансово плащане в размер до 15 (петнадесет)% от стойността на договора за 

доставка в срок от 10 календарни дни след подписване на договора за доставка и 

след издаване на фактура за авансово плащане от Изпълнителя, 

- Междинно плащане  в размер на 75 (седемдесет и пет)% от стойността на 

договора за доставка в срок до 5 календарни дни преди доставка на машините от 

Изпълнителя, 

- Балансово плащане в размер на остатъка до  100 (сто)% от стойността на 

договора за доставка в срок от 10 календарни дни след извършване на 

доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на оборудването на 

територията на производственото предприятие на „Лидер маг” ЕООД, след 

издаване на фактура за балансово плащане и подписване на приемо-

предавателни протоколи. 

 

 

3. Заплащанията се извършват както е посочено в  т. III.2. 

 

4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на сумата по т. III.2., той дължи 

неустойка в размер на 0,03% на ден, изчислена върху размера на дължимата сума 

 

ІV. ДОСТАВКА 
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1. Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до предварителното приемане в 

местоназначението им. Оборудването трябва да бъде опаковано по подходящ начин, за да 

се предпази от повреждане по време на транспортирането му.   

2. Опаковката става собственост на получателя от момента на подписване на приемно-

предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.  

 

Място на приемане на доставката: Област Търговище, гр. Търговище, бул. „Ал. 

Стамболийски” №31 

 

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

 

Срокът за изпълнение е ..................................(..............................) месеца след подписване на 

настоящия договор.  

 

VІ. ГАРАНЦИИ 

 

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

- Да гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано; 

- Да гарантира, че доставеното оборудване няма дефекти в следствие на дизайн, вложени 

материали или изработка. 

- Да гарантира, че доставеното оборудване отговаря на минималните и допълнителните  

техническите характеристики посочени от Възложителя и посочени от Изпълнителя в 

офертата, която е неразделна част от настоящия договор. 

2. Гаранцията по т. 1 е в сила за срок от .......................................... /............................./ месеца 

от датата на приемане на оборудването. 

 

 

VII. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следпродажбено обслужване включват: 

 

1. Гаранционно обслужване – ............................. /............................../ месеца от датата на 

подписване на приемно-предавателен протокол. 

 

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

1. Няма да представлява нарушаване на настоящия Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неизпълнението на последния, когато то се дължи на обстоятелства, които не могат да му 

се вменят като вина: стачки, пожар, наводнение, природни стихии, бунтове, граждански 
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размирици или земетресение. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност 

за каквито и да било претенции. 

 

2. Страните са длъжни да се уведомяват взаимно, в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни 

за всяко форсмажорно обстоятелство, като тези събития трябва да бъдат удостоверени от 

Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП). Ако форсмажорното обстоятелство 

пречи на изпълнението на предмета на настоящият Договор и се очаква то да продължи 

повече от 1 (един) месец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора. В този 

случай всяка от страните ще поеме за своя сметка разходите, които е извършила във връзка 

с изпълнение на Договора до този момент. При направено плащане от страна на 

Възложителя, то ще бъде възстановено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в разумни срокове.  

      

ІХ. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

 

 

1. Осъществяването на доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предмет на 

настоящият Договор, следва да се тълкува според законите и подзаконовите нормативни 

актове на Република България.  

 

 

Х. АРБИТРАЖ 

 

1. Всички спорове и различия, които могат да възникнат от настоящия Договор или във 

връзка с него, ще се разрешат по възможност чрез преговори между страните.  

2. Ако страните не могат да разрешат спора, въпросът следва да бъде отнесен за 

разрешаване от Арбитражния съд при БТПП, съгласно неговия правилник. 

 

 

 

 

XI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни доставката съобразно описанието на офертата, 

съдържащо се в Приложение I към настоящия Договор и с оглед изпълнение на 

предвидените в Договора за безвъзмездна финансова помощ цели. 

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни доставката с грижата на добър стопанин, при 

спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-

добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, 

необходими за пълното и точно изпълнение на доставката, описана в Договора.  
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3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно. 

 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са единствените страни по Договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се намира в договорни отношения с партньорите или изпълнителите 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора. Само ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на Договора.  

 

 

XII.ОТГОВОРНОСТИ 

 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на проекта или като последица 

от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди.  

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 

за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнението на 

Договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, 

произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на негови 

служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.    

 

XIII. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да спазват правилата за визуална 

идентификация съгласно чл.6 от Приложения 2 на Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP002-3.001-0050-C01 от 20.11.2017 г. 

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на 

факта, че дейностите по настоящия Договор се финансират или съфинансират от 

Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 

съответствие с приложимите правила за информираност и публичност, предвидении в 

Приложение XII „ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ОТ 

ФОНДОВЕТЕ“ от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.   

 

 

XIV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай, че  

С действие или бездействие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възпрепятства постигането на основната 

цел на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в 

случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави с повече от 15 (петнадесет) дни някое от плащанията 

по т. III от настоящия Договор.  

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай, че  

с действие или бездействие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възпрепятства постигането на основната 

цел на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави с повече от 15 (петнадесет) дни задълженията си по т. 

III от настоящия Договор. 

 

3. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ползва от правото си да прекрати едностранно 

Договора по предходните две алинеи, развалянето става с писмено предизвестие, 

изпратено поне 10 (десет) дни предварително, с писмо с обратна разписка. В тези случаи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи възстановяване на вече получено възнаграждение.  

 

4. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ползва от правото си да прекрати едностранно 

Договора по предходната алинея, развалянето става с писмено предизвестие, изпратено 

поне 10 (десет) дни предварително, с писмо с обратна разписка.  

 

5. Настоящият Договор може да бъде прекратен и поради: 

    а) поставяне на забрана на дейността на една от страните по Договора; 

 б) по взаимно съгласие. 

 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ могат да делегират, да отстъпват или 

да прехвърлят всички или някои от правата или задълженията си по този Договор. 

2. За да бъдат действителни, всички изменения и допълнения към настоящия Договор 

трябва да бъдат извършвани в писмена форма, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Промените по Договора влизат в сила след подписването им.  

3. Настоящият Договор се изпълнява според разпоредбите на ПМС №160/2016. и на 

ЗУСЕСИФ.  

4. Този Договор се съставя в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях има еднаква 

сила. 

5. Този Договор влиза в сила и подлежи на изпълнение след подписването му от 

оторизирани представители на двете страни и след одобрението му от Договарящия орган. 

6. Условията по членовете 3, 4, 5, 6, 11”б” и чл. 14 от общите условия на Оперативна 

програма Иновации и конкурентоспособност се отнасят от всички изпълнители 
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Неразделна част от настоящият договор е: 

Приложение №1 - Оферта с техническа спецификация и цена 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................ 

 

Име:                                                                                      Име:                                                                         

 

Печат:                                                                                       Печат:    

                                               

 


