
 

 
ПРОЕКТ! 

 
ДОГОВОР 

BG16RFOP002-2.040-1341-C01 Su-01 
за доставка и въвеждане в експлоатация на 

Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 - осен едновременно 
обработващ център с палетна автоматизация – 1  брой 

 
 

Днес ……2020 г. в гр. София между 
 

ЕТ „Виталий и син – Иглика Манова“, гр. Варна, бул. „Владислав варненчик“ № 276, ЕИК               
040051102, представлявано от Иглика Николова Манова – физическо лице - търговец,           
наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и 
………………………… гр. ....................................…........., ЕИК ...........................,     
представлявано от ................................................................, наричано по-нататък     
ИЗПЪЛНИТЕЛ , 
 
се сключи настоящият договор за следното 

 
Чл. 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и въведе в           
експлоатация 5 - осен едновременно обработващ център с палетна автоматизация – 1 брой., с              
технически и функционални характеристики съгласно офертата, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е          
участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и която е неразделна част             
от този договор.. 

 
Чл. 2.СРОК НА ДОГОВОРА 

2.1. Срокът за изпълнение на договора е … ( (………………) месеца от датата на подписване 
на настоящия договор, но не по-късно от изтичане  срока на изпълнение на договора за 
безвъзмездна  финансова помощ   BG16RFOP002-2.040-1341-C01 (14.12.2020 г.) 

 
Чл. 3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Договорената цена без ДДС е ...................................... лв 
3.2. Договорената сума по т. 3.1 плюс полагащия се ДДС се изплаща по следната схема: 
- Авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора в срок от 7 дни след                 
подписване на договора и издаден от Изпълнителя оригинал на фактура за авансово            
плащане; 
- Междинно плащане в размер на 70% от стойността на догоовора в срок от 7 дни от                 
уведомлението за готовност за доставка (експедиция) на актива, предмет на договора,           
срещу издаден от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на междинното плащане; 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и            
конкурентоспособност” 2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за           
регионално развитие,. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Виталий и син –                
Иглика Манова“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява               
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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- Окончателно плащане в размер на 10% от стойността на договора в срок от 7 дни след                 
подписване на приемо-предавателен протокол срещу издаден от Изпълнителя оригинал на          
фактура за окончателното плащане.. 
3.3. Всички плащания по този договор се извършват по банков път срещу издадени в              
съответствие с нормативната уредба фактури. 
 

Чл. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
4.1. Да осигури всички необходими технически условия и средства за монтажа на актива,             
предмет на договора, на неговата територия 

4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в съответствие с чл. 3 на договора 
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на             

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от него.            
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените         
по договора, свързани с подобни вреди. 

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да                
било обезщетения, в случай на неоснователно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на            
някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и ако последният             
продължава да не ги изпълнява в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено               
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 
Чл. 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. Да получи цената на договора по условията на чл. 3 
5.2. Да изпълни предмета на договор в срока по чл. 2. 
5.3. Да изпълни договора 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. 
5.4. Да достави, монтира и пусне в експлоатация 5 - осен едновременно обработващ център с               
палетна автоматизация – 1 брой на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес гр. Варна, бул.              
Владислав варненчик“ № 276. 
5.5. Да предаде при доставката посочената в офертата, с която е участвал в процедурата за               
избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, документация. 
5.6. Да извърши обучение на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с офертата, с             
която е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност             

за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на              
договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност,          
произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания          
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите           
служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 

 
Чл. 6. .ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. ПРОТОКОЛИ 
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6.1. След монтажа и пускането на актива, предмет на договора, представители на            
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съвместно извършват 72 (седемдесет и две) часови          
проби на всички посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ функционални и технически           
характеристики на актива. 
6.2. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписан от двете страни             
приемо-предавателен протокол за доставки, който е основание за окончателното плащане.          
Протоколът се подписва след изпълнението на т. 6.1, и доказване на всички посочени в              
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ функционални и технически характеристики на актива. 

 
Чл. 7.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

7.1. При неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете, залегнали в този договор , за всеки              
просрочен ден той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лихва в размер на 0,1 % на ден върху цената                
по този договор , но не повече от 10 % от цената по договора. 
7.2. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , същият заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,1 % неустойка на ден върху забавеното плащане , но не повече от 10 % от 
цената по договора. 
 

Чл. 8. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява гаранционна поддръжка на доставения 5 - осен           
едновременно обработващ център с палетна автоматизация в течение на ..................... месеца,           
като извършва поправка на всеки един възникнал не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефект за              
своя сметка. 
 

Чл. 9. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 
9.2. С подписването на настоящия договор страните се задължават да спазват разпоредбите            
на чл. 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 “б”и чл.14, от Общите условия на договор за безвъзмездна финансова                  
помощ № BG16RFOP002-2.040-1341-C01. 
9.3. Изменения и допълнения към договора могат да се правят само в писмена форма , при                
взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна част от него и не могат да бъдат                 
тълкувани по отделно. 
9.4. Страните се договарят , че ще решават евентуално възникнали спорове по повод този              
договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие - съобразно действащата в Република             
България нормативна уредба,. 
 
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от                
страните: 
 
Приложения: 

1. Оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯпри участие в проведената от        
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура за избор на изпълнител. 
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2. Общи условия – приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ          
BG16RFOP002-2.040-1341-C01 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                            ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
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