
   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0593, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Проект на договор! 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

 

№ BG16RFOP002-3.001-0593-С01/Su…/ ……… 

 

 

Днес, ............. г. в гр. Русе, между: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….., наричан по-

долу   за   краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от   една  страна, 

 

и  

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..,  

наричан по-долу   за   краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна 

 

на основание Решение № …………………... на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчка с предмет: ……………………………, обособена позиция 

……………….. във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 

……………….. за проект „……………“, Оперативна програма „…………………………“ 2014 – 

2020 г.”, 

се сключи настоящия договор, като страните по него се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави оборудването, съгласно Приложение № І 

(Оферта), съставляващо неразделна част от този договор. 

(2) Доставеното оборудване, предмет на договора, следва да отговаря на техническите 

параметри и характеристики, посочени в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение №І). 

(3) Към доставката по чл. 1, ал. 1 се включват и всички допълнителни дейности, свързани с 

транспорта, монтажа, изпитването и въвеждането в експлоатация на оборудването, както и 

обучение на персонала за работа с доставеното оборудване. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка, след въвеждане на оборудването в 

експлоатация да проведе обучение на операторите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще работят с 

него. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява безплатно гаранционно обслужване в рамките 

на гаранционния срок, посочен в чл.11, ал.2. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Общата цена на оборудването, предмет на договора, е в размер на ……… лв. без ДДС, 

както следва: 
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По Обособена позиция ………….. –  …………….. лв. без ДДС 

…………………………………...  

(2) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с преводно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:  

Банка: ..............................................;  

IBAN: ...............................................;  

BIC: ......................................  

(3) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

- авансово плащане – в размер на 80% от сумата по чл. 2, ал. 1, до 20 дни от подписване 

на настоящия договор и издаване на фактура; 

- окончателно плащане – остатъкът от сумата по чл. 2, ал. 1 – след доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация на оборудването и обучение на персонала за работа с него, 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура. Плащането се 

извършва в срок до 60 дни от датата на фактурата.  

 

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА 

 

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката, монтажа и пускането в 

експлоатация на оборудването, предмет на този договор, в срок до ……. календарни дни, 

считано от датата на влизане в сила на настоящия договор, но не по-късно от срока за 

изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ ………………… между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и УО на ОПИК.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе за своя сметка обучение на операторите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще работят с оборудването, в срок до 5 (пет) работни дни от монтиране 

и въвеждане в експлоатация на същото в производственото помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването и обучението на 

операторите се извършва на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр............................ 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора, съобразно изискванията, 

съдържащи се в техническата спецификация и публичната покана. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си самостоятелно или съвместно с 

един или повече партньори/подизпълнители, ако такива са посочени в документацията за 

участие в процедурата за избор на изпълнител. 

(3) Партньорите/подизпълнителите участват в изпълнението на договора и техните разходи са 

допустими и подлежат на доказване на същото основание, както и разходите направени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудването, 

отговарящо на предложените технически характеристики в срок и по начина, определени в 

настоящия договор.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инсталира и пусне в експлоатация доставеното 

оборудване, както и да проведе обучение на операторите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще работят 

с тях.  

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност и годност за 

ползване на оборудването в рамките на посочения в чл.11, ал. 2 гаранционен срок.  
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертифицирани 

специалисти, обучени да поддържат оборудването, както и да доставя и използва само 

оригинални резервни части при гаранционното обслужване на същото, които задължително се 

придружават със сертификат за произход.  

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по този договор да 

спазва правилата за достъп до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно вътрешните правила за 

достъп до нея.  

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

състояние, отговарящо на следните изисквания:  

1. оборудването да е ново и да носи всички отличителни белези на оригиналните продукти на 

фирмата производител;  

2. да предаде оборудването, като го окомплектова с необходимите експлоатационни документи 

(пълен комплект техническа документация, включително ръководство за експлоатация, на 

български език, паспорт, гаранционни карти и др. приложими за този тип оборудване).  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да получи цената по чл. 2, ал. 1 от този договор съгласно 

условията и начина определени в него. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по чл. 2, ал. 1 от този договор, 

съгласно условията и по начина, посочен в него.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сградата си с 

оглед изпълнение на задълженията му по този договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставката, монтажа и въвеждането на оборудването 

в експлоатация, ако то отговаря на договорените изисквания.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящо помещение за работа на 

оборудването, като спазва техническите изисквания, отразени в писмените инструкции на 

производителя.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до оборудването в 

рамките на работното време за извършване на всички необходими ремонтни и сервизни 

дейности.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при забелязване на признаци за влошаване качеството на 

работа или на неизправност на оборудването веднага да уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска до работа с оборудването само оператори, които 

са обучени и могат правилно да работят с тях.  

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави проверка относно изпълнението на договора без с 

това да пречи на неговото изпълнение.  

 

VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 

 

Чл. 10 (1) Приемането на доставката, предмет на договора, монтажа и пускането на 

оборудването в експлоатация се удостоверява с двустранен приемо-предавателен протокол, 

подписан от упълномощени лица, след проверка на окомплектовката на доставката и 

представяне на документите, посочени в чл. 7.  

(2) При констатиране на явни недостатъци, липси и/или несъответствие на доставеното 

оборудването с техническите спецификации, представени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или 
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констатиране на недостатъци и/или несъответствия след извършения монтаж, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише съответния протокол. В тези случаи 

страните подписват двустранен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, 

липси и/или несъответствия и се посочва срока, в който същите ще бъдат отстранени. След 

отстраняване на недостатъците, липсите и/или несъответствията страните подписват 

двустранен приемо–предавателен протокол за приемане на доставката, монтажа и пускането на 

оборудването в експлоатация, от който започва да тече гаранционния срок на машините.  

(3) След провеждане на обучението по Чл. 3. ал. 2 страните подписват окончателен, двустранен 

протокол, който е основание за извършване на финалното плащане по реда на този договор.  

(4) Собствеността на оборудването и всички рискове преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

датата на двустранния приемо-предавателен протокол по предходната алинея за приемане на 

доставката, монтажа и пускането му в експлоатация. 

 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на доставеното оборудване отговаря на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрените от него технически спецификации, съдържащи 

се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на другите документи, придружаващи доставката и 

издадени от производителя на оборудването.  

(2) Гаранционният срок на оборудването, предмет на договора, е ..... (………………..) години, 

считано от датата на двустранния приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 1.  

(3) По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява 

възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и 

поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на оборудването, възникнали при 

експлоатацията му по време на гаранционния срок.  

(4) В случай на констатиран дефект и/или повреди от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

се задължава своевременно да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Уведомяването се извършва 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се изпраща по факс .………или електронна поща ……………на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за отстраняване на възникналите дефекти и/или 

повреди в срок от ……… часа, считано от уведомяването му по реда на ал. 4. При явяване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните подписват двустранен протокол, в който се отразяват възникналата 

повреда и/или дефекти и времето, необходимо за отстраняването й, което не следва да 

надвишава ……………….. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата и/или 

дефекта, като в срока посочен в протокола се задължава да доставя и всички необходими за 

ремонта резервни части, които в рамките на гаранционния срок са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) Гаранцията не покрива дефекти и/или повреди, ако не са спазвани изискванията за 

експлоатация, съгласно съпровождащите оборудването технически документи или ако 

дефектите и/или повредите се дължат на външни причини или модификации, които са 

извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сертифицирани специалисти за извършване на 

гаранционното обслужване. 

 

VІІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ 
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Чл. 12 (1) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

размер на 0,2 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 

% от тази сума. 

(2) При забавено изпълнение на някое от задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от сумата 

посочена в чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от тази сума.  

(3) При забавено изпълнение повече от 20 (двадесет) дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

прекрати едностранно договора без да дава срок за изпълнение, като освен неустойката за 

забава има право и на неустойка за пълно неизпълнение на договора в размер на 10 % от цената 

на договора.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, 

в случай, че превишават размера на предвидените неустойки. 

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 13. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмена форма.  

(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните извън случаите по чл. 13, 

ал. 3, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие до неизправната страна.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на Изпълнителя, като в 

следните случаи:  

3.1. неоснователно неизпълнение на някое от задълженията си по договора и/или приложенията 

към него и не продължава да ги изпълнява или не представи задоволително обяснение в срок от 

5 дни след изпращането на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3.2. подозрение в измама съгласно чл. 1 от конвенцията за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или 

всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските 

общности. Това условие се отнася и до подизпълнителите, в случаите когато има такива. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.14. Всички изменения по настоящия договор се правят в писмена форма и влизат в сила след 

одобрението им от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Чл.15. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия към договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0593-C01 по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съставляващо 

Приложение ІІ към настоящия договор се отнасят и за страните по настоящия договор, както и 

до всички партньори/подизпълнители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 16. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват при изпълнение 

на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи 

(протоколи, уведомления и др.)  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………………………………  

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………..  

http://www.eufunds.bg/
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Проект  „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0593, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Чл. 17. За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва 

писмено по факс:....................; електронна поща .........................; или с препоръчано писмо на 

адрес: ................  

Чл. 18. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а 

когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния 

български съд по реда на ГПК.  

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство.  

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

1. Оферта (Приложение І);  

2. Общи условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

…………………… (Приложение ІІ).  

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                            

 

 

 

 

 
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 „ЛУКСПАК“ ЕООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган 

http://www.eufunds.bg/

