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                  ДОГОВОР № 2020/551136……………… 

 
Договорът за доставка се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 

механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в 

България”, Договор №/ Contract N  2020/551136 

                     

                            

Днес,.....................в гр. ..........., между: 

…………………, адрес на управление ……………,  вписано в търговския регистър на 

Агенцията по вписванията с ЕИК  …………….,   представлявано от ................, наричан 

по-долу  за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и  

…………….. със седалище и  адрес на управление: ……………. вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………, представлявано 

от …………………, наричан по-долу ДОСТАВЧИК от друга страна,  във връзка с 

проведената процедура избор с публична покана за възлагане на  доставка, с предмет:  

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство на слепени 

греди” 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ 

 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   възлага,  а  ДОСТАВЧИКА  приема  да 

достави ………………………..,  съгласно  Офертата на Доставчика, неразделна част от 

настоящия договор. 

1.2. Качеството и количествата на доставката следва да отговаря на параметрите  

характеристики от ОФЕРТАТА на  ДОСТАВЧИКА, част от този договор. 

1.5. Всички рискове за стоките са за сметка на Доставчика до приемането в 

местоназначението им. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се 

предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им. 

 

ІI. СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА, ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО 

2.1 Датата на стартиране на договора следва датата на подписването му и приключва с 

подписване на приемо-предавателен протокол; 

 

2.2 Периодът на изпълнение на договора е ………….. месеца  (в съответствие с 

офертата на кандидата); 

 

2.3 Мястото за изпълнение на доставката,  съгласно техническата спецификация и 

офертата на доставчика е както следва: .................................; 
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III. ЦЕНА 

 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ДОСТАВЧИКА цена в размер на .............лева без 

ДДС, съгласно ценовото му предложение, посочено в Ценова оферта, неразделна част 

от настоящия договор. 

Преизчисляването в евро ще се извършва по фиксираният курс на БНБ 1 евро=1,95583 

лева. 

3.2.  Цената по т.3.1. съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на 

Доставчика по договора. 

3.3. Всички цени от ценовата оферта на ДОСТАВЧИКА, представляващa неразделна 

част от настоящия договор са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора 

и не подлежат на промяна. 

Преразглеждането на цените е неприложимо. 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.3.1.,  както следва: 

3.4.1.  30% авансово плащане след подписване на договора и издаване на фактура от 

страна на Доставчика. 

3.4.2. 60% плащане при готовност за доставка на оборудването и издаване на фактура 

от страна на Доставчика. 

3.4.3. 10% окончателно плащане след инсталиране на оборудването при Възложителя и 

подписване на приемо – предавателен протокол и издаване на фактура; 

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

4.1 Плащането по т.3.4.  се извършва  по банков път; 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава: 

а/  Да осъществи доставката на мястото съгласно т. 2.3. 

б/ Да достави оборудването, съгласно приложената към договора оферта; 

в/ Да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в 

процеса на изпълнението на договора, както и да изпълнява всички нареждания на 

Възложителя  по предмета на договора; 

г/ Да организира транспортирането на  доставката за своя сметка; 

 

5.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право: 

а/   Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на доставката; 

б/ Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор; 
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в/ Да получи своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на 

доставката. 

 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

а/    Да заплати цената на договора по реда и при условията в него; 

б/ Да не възпрепятства ДОСТАВЧИКА и да не нарушава оперативната му 

самостоятелност във връзка с изпълнението на договора; 

 

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

а/ Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора 

б/ Да иска от ДОСТАВЧИКА да достави възложената доставка в срок, без отклонение 

от договореното и без недостатъци; 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

6.1. Гаранционният срок на оборудването е в рамките на ....................... месеца от 

инсталирането и внедряването при Възложителят и подписването на приемо – 

предавателния протокол. Гаранционното обслужване включва:  

• Ремонт на всички установени повреди на оборудването/ компонентите към него; 

• Отстраняване на възникнали неизправности, дефекти, функционални и 

софтуерни откази; 

• Оказване на техническа помощ и консултации; 

• ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за дефекти и повреди, дължащи се на 

неправилна експлоатация или външни фактори. 

 

 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

7.1. ДОСТАВЧИКЪТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

7.2. ДОСТАВЧИКЪТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 

когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 

служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на 

договора. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 

от ДОСТАВЧИКА документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети 

лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на поръчката или във връзка с 

изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и 

общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия. 
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VIII. ПРИЕМАНЕ 

 

8.1. Приемането на доставката Предмет на договора, посочен в т.1 от настоящото 

споразумение, става с приемо- предавателен протокол, подписан между Доставчика и 

Възложителя. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява доставката за съответствие с офертата на 

ДОСТАВЧИКА в присъствието на негови представители. В случай на констатирано 

несъответствие се изработва протокол, подписан от двете страни, а ДОСТАВЧИКЪТ се 

задължава да достави същите материали с уговореното качество в срок до 20 /двадесет/ 

работни дни, в рамките на ДБФП. В случай, че това е не се изпълни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да прекрати договора по вина на ДОСТАВЧИКА. 

 

 

IХ. ПPEKРАТЯВАНЕ  

 

9.1. Преди изтичането на уговорените срокове договорът може да бъде прекратен по 

взаимно съгласие, изразено в писмена форма, в което се уреждат изцяло 

имуществените и финансови отношения между страните. 

9.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

неизпълнение на задълженията, неспазване на сроковете за доставка или доставяне на 

материали с лошо качество, неотговарящо на техническите спецификации, посочени в 

договора. На ДОСТАВЧИКА ще бъде даден разумен срок в рамките на ДБФП, 

съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани недостатъците в случай, че инсталираните 

и доставените стоки не отговарят на Техническите спецификации. 

9.3. В случай на прекратяване на договора по вина на ДОСТАВЧИКА, същият дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 10% (десет процента) от плащанията съгласно 

т.3.1. 

9.4. В случай на прекратяване на договора по вина на ДОСТАВЧИКА той ще бъде 

задължен да възстанови размера на получените плащания по т.3.4., като се извадят 

сумите за отчитане на амортизацията и овехтяването на доставеното оборудване, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  следва да върне доставените стоки на ДОСТАВЧИКА, за сметка на 

ДОСТАВЧИКА. 

 

 

 

 

 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

10.1. Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на 

посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок 

от настъпване на промяната. 



 
Innovation 

Norway 

 

Supported by the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Programme Bulgaria/ 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ 

Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. 

Договор №/ Contract N  2020/551136 

  

. 

 

10.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

10.3. Всички спорове между страните, които могат да възникнат по време на 

изпълнението на договора или са свързани с неговото тълкуване, недействителност или 

прекратяване ще бъдат решавани чрез преговори между страните и чрез адендуми. В 

случай, че не може да бъде постигнато споразумение споровете ще се отнасят за 

решаване до Арбитражния съд на БТПП. 

10.4. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

1/ Оферта 

 

 
За Доставчика За Възложителя 

Име:  Име:  

Позиция:  Позиция:  

Подпис:  Подпис:  

Дата:  Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


