ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ BG16RFOP002-2.040-0811-C01 /..........2020 г./SuДата:.....................

“…………”, адрес гр. ...................., ........................, ЕИК ............................, представлявано от
............................., (длъжност)................., (наричан по-долу “Изпълнител”), от една страна
и
„Пружини - Пенев“ ООД, адрес гр. Казанлък 6100, ул. „Орешака“ 62, ЕИК 123100060,

представлявано от Койчо Пенев, (длъжност) Управител, (наричана по-долу “Възложител”), от
една страна,
се договориха за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
съгласно предложената оферта – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия
договор.
II. ЦЕНИ
1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в
размер на ………............(...........................................................словом) лева, без ДДС.
2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на доставката.
3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с
платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
Банка.....................
BIC: .....................
IBAN......................,
/Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора, платима след
подписване на договора срещу представен от Изпълнителя оригинал на фактура, издадена за
стойността на дължимото авансово плащане;
2. Междинно плащане в размер на 40% (четирдесет на сто) от цената на договора, при
готовност за доставка, срещу представен от Изпълнителя оригинал на фактура, издадена за
стойността на дължимото междинно плащане.
3. Окончателно плащане в размер на остатъка от 10 % (десет на сто) от цената на договора,
платима 30 дни след подписване на двустранен финален приемо-предавателен протокол за
доставка и представен от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на дължимото
окончателно плащане.
Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по посочена от
избрания изпълнител сметка.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ДОСТАВКА
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за доставката на оборудването е................................месеци от датата на
подписването му, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна помощ. Доставката на
оборудването се документира и приема с приемо-предавателен протокол по образец на УО.
3. Мястото на изпълнение на доставката е: „ Пружини - Пенев“ ООД гр. Казанлък, южна
индустриална зона, кв.32А.
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
 Настоящият договор;
 Приложение 1 - Офертата на Изпълнителя
 Приложение 2 - Общи условия към АДБФП
VI. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се
изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя
на български език в два оригинала, един за бенефициента и един за Изпълнителя.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1. Бенефициентът има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без
отклонение от договореното и без недостатъци.
2. Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора.
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3. Бенефициентът има право да получава информация относно хода на изпълнението на
настоящия договор
4. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията
на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
5. Бенефициентът се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима
информация и документация, необходима за изпълнението на задълженията му по
настоящия договор и да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нормалното
изпълнение на работата му;
6. Бенефициентът се задължава да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички
постъпили искания и кореспонденция от страна на Управляващия орган - МИ и/или
други оторизирани институции, свързани с изпълнението и отчитането на Проекта;
7. Бенефициентът се задължава да организира приемането на работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на
предмета на настоящия договор или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от
настоящия договор.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, информация и
съдействие, необходими за изпълнението на доставката, предвидена с настоящия
договор.
3. Изпълнителят се задължава да осъществи качествено и в срок, с дължимата
професионална грижа и компетентност, дейностите по "Доставка и въвеждане в
експлоатация на ДМА:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
, по АДБФП BG16RFOP002-2.040-0811-C01 „Подобряване на производствения
капацитет в "Пружини - Пенев" ООД.
4. Изпълнителят се задължава да спазва пълна поверителност по отношение на
информацията, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
задълженията си по настоящия договор.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и
отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по
време на изпълнение на предмета на настоящия договор, като освобождава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от каквато и да е отговорност във връзка с това.
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6. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
IX. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
7. Доставката се приема с предоставянето на двустранно подписан приемо-предавателен
протокол за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за Доставка и
въвеждане в експлоатация на:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
, по АДБФП BG16RFOP002-2.040-0811-C01 „Подобряване на производствения капацитет в
"Пружини - Пенев" ООД.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си
дължат неустойки.
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна,
продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се отправя писмено
предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за
изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на
предизвестието.
XI. САНКЦИИ
1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или
изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 на сто от цената по т. II.1. за всеки просрочен
ден, но не повече от 5% от общата стойност на договора.
2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 на сто от
дължимата сума за всеки ден закъснение.
3. При прекратяване на договора по т. X.1. страните не си дължат неустойки.
4. При прекратяване на договора по т. X.2. виновната страна дължи неустойка в размер на
10 (десет) на сто от стойността на договора.
5. При прекратяване на договора по т. X.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви
и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
XII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на
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Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него
ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от
компетентния български съд.
XIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ СТРАНА НА ФИНАНСИРАЩАТА
ИНСТИТУЦИЯ
Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата
институция да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки
на място, относно изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз
основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други
документи.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Посочват се всякакви други условия, които възложителят смята за необходими и/или
произтичащи от задълженията му по Общите и Специални условия на Договора за Безвъзмездна
Финансова Помощ.
Условията на членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общи условия към
Административния договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0811C01 – Приложение 2, което е неразделна част от настоящия договор, приложими за „Пружини –
Пенев“ ООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя на
бенефициента по настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по
него.
За Изпълнителя

За Възложителя

Наименование:

Наименовани
е:

Качество:

Качество:

Подпис:

Подпис:

Дата:

Дата:

Койчо
Пенев
Управител
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