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Проект 

 

Д О Г О В О Р 
 

BG16RFOP002-2.001-0951-C01/Su-..................... 

 

 

Днес, ………….. 2016 г., в град Силистра, между: 

 

„СИЛОМА” АД, ЕИК: 118000400, с адрес гр. Силистра 7500, ул. „Индустриална зона” № 

22, представлявано от Милко Ангелов – Изпълнителен директор и Христо Кирилов – 

Изпълнителен директор, наричан за кратко „Възложител” от една страна, 

 

и  

 

…………………………………………………………………… ЕИК: …………………………, 

с адрес на управление ………………………………………………………................................., 

представлявано от ………………………………………………………………………………... 

определен за изпълнител със заповед №…………./………2016 г., наричан за кратко 

„Изпълнител”, от друга 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА 

 

Член 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши доставка, 

първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на  

............................................................................................................................................................
(описва се според това за изпълнението на коя обособена позиция се кандидатства) 

в сроковете и при условията на настоящия договор. 

Поръчката се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №  

BG16RFOP002-2.001-0951-C01/17.05.2016 г., проект „Подобряване на производствения 

капацитет на „СИЛОМА” АД” (Проекта). Проектът се осъществява по схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА  

 

Член 2. Настоящият договор се сключва за срок от .................... календарни месеца и влиза 

в сила от датата на подписването му. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Член 3. (1) Изпълнителят е длъжен 

1. да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на Възложителя 

от документацията за участие, офертата и условията на този договор; 

2. да извърши услугите, съгласно подадената техническа оферта, неразделна част от 

този договор,  като съгласува всяка отделна дейност с Възложителя; 

3. да приема и разглежда всички писмени възражения на Възложителя относно 

недостатъците, допуснати при изпълнението на поръчката, и да ги отстранява за 

своя сметка; 

4. да пази и защитава интересите на Възложителя, като третира като конфиденциални 

всички данни и информация, получени в хода на изпълнение на настоящия 

договор; 

5. да осигурява безпрепятствен достъп до цялата информация свързана с 

реализацията на поръчката; 

6. да положи необходимата професионална грижа, компетентност и добросъвестност 

при изпълнение на задълженията си. 

 

(2) Изпълнителят има право 

1. да получи уговореното в договора възнаграждение; 

2. да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията си; 

3. да изисква от Възложителя информация и документация, необходими за 

изпълнението на настоящия договор. 

 

(3) Изпълнителят носи пълната отговорност за качеството на работата, която предоставя 

по настоящия договор. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Член 4. (1) Възложителят е длъжен: 

1. да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в договора; 

2. да съдейства с необходимата информация на Изпълнителя при осъществяването на 

дейностите от поръчката; 

3. да приеме изпълнението в срокове, качество и количество, които съответстват на 

зададените технически спецификации. 

 

(2) Възложителят има право 

1. да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя договорни задължения. 

Указанията на Възложителя в изпълнението на това му правомощие са 

задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и 

не излизат извън рамките на договореното; 
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2. да изиска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения 

от договореното; 

3. да извършва проверки на място, и следи процеса на изпълнение на дейностите по 

възложената работа. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

Член 5. (1) За надлежното изпълнение на възложената работа, предмет по настоящия 

договор Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в общ размер 

на  .................................................. без ДДС, съгласно ценовото предложение на  
(изписва се с цифри и думи) 

Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.  

 

(2) Начинът на плащане е както следва: 

 

2.1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на 

сключения договор, платимо в 14-дневен срок от сключването на договора при изпълнени 

следните условия: 

      - подписване на Договора, 

      - издаване на фактура от изпълнителя,  

2.2. Междинно плащане в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на 

договора при доставката на оборудването и подписване на приемо-предавателен протокол. 

2.3. Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на 

договора, при: 

- инсталация, настройки и пробен пуск от страна на изпълнителя; 

- подписване на приемо-предавателен протокол за предаване и пускане на 

доставеното оборудване в редовна експлоатация; 

- издаване на фактура от изпълнителя. 

 

Във всички фактури трябва да бъде отбелязан текстът „Разходите са по Договор 

BG16RFOP002-2.001-0951-С01/17.05.2016 г., проект „Подобряване на 

производствения капацитет на „СИЛОМА” АД”. 

 

Член 6. Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка на Изпълнителя:  

 

Банка ………………………  

IBAN ……………………… 

BIC ………………………… 

 

VI. ДОСТАВКА 

 

Член 7. (1) Всички рискове за машините, обект на доставка по настоящия договор, са за 

сметка на Изпълнителя до приемането в местоназначението им. Машините трябва да са 
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опаковани по подходящ начин, за да се предпазят от повреда по време на 

транспортирането им. 

 

(2) Опаковката става собственост на получателя от момента на подписване на приемо – 

предавателен протокол. 

 

(3) Доставката, предмет на договора, ще бъде извършена на адрес: гр. Силистра, ул. 

„Индустриална зона” № 22 – производствената сграда на „СИЛОМА” АД. 

 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

 

Член 8. (1) Работата се приема чрез съставяне на двустранен приемо – предавателен 

протокол, съставен в два екземпляра, по един за всяка страна. 

 

(2) Ако бъдат установени недостатъци при извършване на доставката/ките и 

инсталирането, същите се описват в протокола. 

 

Член 9. Изпълнителят е длъжен да отстрани установените в съответствие с чл. 8 (2) 

недостатъци в посочения от Възложителя срок. 

 

VІІI. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Член 10. (1) Гаранционният срок на доставената/ните машина/и е: 

……………………………………………......................................................................................... 
(посочва се в цифри и думи според това за изпълнението на коя обособена позиция се кандидатства) 

 

(2) Гаранцията се отнася до изхабени, счупени части или части и възли, които не 

изпълняват функционалните си задължения. 

 

(3) Гаранцията не се отнася за части и възли повредени поради неправилно обслужване на 

машината или работа при неспазване на инструкциите за работа предоставени от 

Изпълнителя. 

 

(4) При възникване на гаранционно събитие Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя, а той от своя страна е длъжен да отстрани проблема за своя сметка. Срокът 

за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките 

се приемат с констативен протокол. 

При необходимост от доставки на материали или възли от трети лица за отстраняване на 

аварийната ситуация Възложителят е длъжен да се съобрази с новата ситуация.  

 

(5) Възложителят е длъжен да осигури извънгаранционно обслужване, включващо 

обезпечаване с техническа документация и резервни части за срок минимум 60 месеца 

след изтичане срока на гаранционното обслужване. 
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ІX. САНКЦИИ 

 

Член 11. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора Възложителят 

дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета) за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет) от цената на договора.  

 

Член 12. При виновно неизпълнение на задълженията си по договора и при неспазване на 

сроковете за изпълнение Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 

0,1 % (нула цяло и една десета) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет) от 

цената на договора. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

 

Член 13. Настоящият договор се прекратява:  

1. с изтичане срока на договора; 

2. по взаимно съгласие на страните; 

3. едностранно от Възложителя, в случай че Изпълнителят не изпълни някое от 

задълженията си по договора и не отстрани пропуските в седемдневен срок от 

получаване на предизвестието на Възложителя. 

 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Член 14. Промени по договора 

(1) Промени в настоящия договор могат да се правят само при наличие на писмена 

обосновка от страната, която е подала искането за промяна. 

 

(2) Промените влизат в сила след двустранно подписване на допълнително 

споразумение към настоящия договор и след като е извършено писмено съгласуване с 

Управляващия орган – Министерство на икономиката и е получено одобрение за 

предвижданата промяна съгласно чл. 10, ал. 3 на ПМС № 160/2016 г.  

 

Член 15. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на 

настоящия договор ще се извършват в писмена форма. 

 

Член 16. Страните по настоящия договор се задължават да спазват условията на членове 3, 

4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от „Общи условия към финансираните по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 - 2020 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ”, посочени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор. 

 

Член 17. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 
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Член 18. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез 

преговори между СТРАНИТЕ, а при непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен 

ред. 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, от които един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от Договора са следните приложения: 

 

Приложение 1: Оферта на Изпълнителя, включително техническо и ценово предложение. 

Приложение 2: Условия по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от „Общи условия към 

финансираните по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020 договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” отнасящи се до страните по договора за 

доставка. 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

………………………      ………………………  
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