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ДОГОВОР  

№ BG16RFOP002-2.001-0128-C01/23.12.2015 г./ Su-0…. 

 

 

 

Сключен на ................ 2016 г. между: 

 

1. МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД, ЕИК 201222511, със седалище и адрес на 

управление: Област Плевен, Община Плевен, гр. Плевен, ж. к. „Източна 

индустриална зона“, ул. „Гривишко шосе“, представлявано от Петър Найденов 

Найденов, ЕГН 5107304008, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

 

и 

 

2. ……………………………, със седалище и адрес на управление: гр. …………….., ул. 

……………… No ………, ЕИК ……………., представлявано от …………………….. 

- ……………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

  

Чл. 1. (1) Настоящият договор се изпълнява в рамките на проект „Технологично 

подобряване на производствения процес на МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД“ в  

изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-0128-C01, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020”   

(2) Предмет на договора е: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на леярско и 

металообработващо оборудване съгласно оферта на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е част от 

процедурата за избор на изпълнител и е неразделна част от настоящия договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: 

 

Обособена позиция № 1 - доставка на Система за регенериране на пясък, включваща 

тръскаща решетка, хромитов сепаратор, динамична регенерация - 1 брой;  

 

Обособена позиция № 2 – доставка на Смесители за формовъчни смеси - 2 броя; 

 

 Обособена позиция № 3 - доставка на Вертикален обработващ център с ЦПУ - 1 брой;  

 

Обособена позиция № 4 - доставка на Струг с ЦПУ - 1 брой.  
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II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е ................................................................. лв. 

(цифром и словом), без включен ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В цената са включени всички разходи за транспорт, монтажа и пуска на 

оборудването. 

(3) Цената съставлява цалото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на 

преразглеждане. 

(4) Плащанията по настоящия договор следва да бъдат извършвани чрез банкови 

преводи в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банкова сметка. 

(5) Плащанията ще бъдат извършвани по следния начин, съгласно офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

а) авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора след 

подписване на договора и представяне на фактура; 

б) междинно плащане в размер на 65% от стойността на договора преди 

спедиция и представяне на фактура; 

в) окончателно (балансово) плащане в размер на 5% от стойността на договора – 

след подписване на финален приемо-предавателен протокол и представяне на 

фактура. 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка …………………………………  

Адрес на банката …………………………………  

IBAN …………………………………  

BIC …………………………………  

 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактури за платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

по настоящия договор суми. Задължителен реквизит на фактурата е изразът „Разходът се 

извършва в изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0128-C01/23.12.2015 г.“. Ако това 

не е възможно поради недостиг на символи, това се прави по подходящ начин под 

фактурата (извън полето й) или на гърба на фактурата, без да се нарушава целостта й и без 

да се правят добавки. 

(7) При подписване на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на 

задълженията си по него, възлизаща на 3 (три) на сто от стойността на договора в размер на 

...................... лв. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или депозит, по 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. При качествено, точно и съобразена с клаузите на настоящия договор изпълнение, 

гаранцията се освобождава в пълен размер един месец след изтичане на срока почл. 3 

3. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

усвои гаранцията до максималния й размер. 
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IІІ. СРОКОВЕ 

 

Чл. 3. Срокът на изпълнение на този договор е, както следва: 

.................................. месеца след подписване на настоящия договор, но не повече от 

срока за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ.  

(2) Срокът на доставка обхваща периода от подписване на настоящия договор до датата 

на получаване СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО в съответствие с договорните условия. 

Срокът се удължава с толкова, с колкото са забавени авансовите и междинните 

плащания, съгласно чл.2 т. 5, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на 

договора за безвъзмездна помощ. Тези срокове могат да се удължават в случай на 

форсмажорни обстоятелства, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предотврати, но не 

по-късно от крайната дата за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ 
Промяната в срока ще бъде съгласуван с Договарящия орган по съответен ред. 

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 4. В рамките на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

4. 1. Да достави стоката, предмет на Договора, спазвайки изискванията, заложени в 

Техническата оферта; 

4. 2. Да спазва сроковете за изпълнение съгласно чл. 3. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл. 5. В рамките на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5. 1.  Да извършва в срок плащанията, посочени в чл. 2, ал. 5 към настоящия договор; 

5. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ангажира да разгласява факта, че проектът се съфинансира 

от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва 

да са в съответствие с Правилата за техническите средства за информация и 

комуникация, описани в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 821/2014 на Комисията и 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННО ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ.  

 

Чл. 6. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следпродажбено обслужване включват: 

(1) Гаранционно обслужване - ................ месеца от датата на подписване на финален 

приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, съгласно офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2)  При възникване на технически проблем, в срока по предходната точка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Гаранционният срок спира да тече за периода от възникването до 

отстраняването на повредите. 

(3) Период на извънгаранционна обслужване - ................ години от датата на 

изтичане на гаранционното обслужване, съгласно офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството, 

комплексността, качеството на доставената стока, както и по повод проявени дефекти 

при използването й. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките са нови, неизползвани и са в пълно 

съответствие с техническите и качествените изисквания, определени с настоящия 

договор и приложението към него. 

Чл. 9. Рекламациите за количеството, комплексност и видими недостатъци на 

доставените стоки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява в срок 30 (тридесет) дни след датата 

на подписване на приемо-предавателния протокол, а рекламациите по повод проявени 

дефекти при използването на стоките – в рамките на гаранционния срок по чл. 6. 

Чл. 10.Рекламациите по този раздел се доказват с протокол, подписан от съответите 

специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В протокола за рекламация се посочва искането на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора и причината за рекламацията. 

Чл. 11. При рекламации за количество, комплексност и/или видими недостатъци на 

доставените стоки, несъответстващи на определеното с договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен за своя сметка в срок до 30 (тридесет) дни, считано от деня на получената от 

него рекламация да достави липсващата част от стоката, доокомплектова или я замени с 

нова в зависимост от естеството на рекламацията. 

Чл. 12. При рекламации за проявени дефекти при използването на стоките, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проучи естеството на проявения дефект чрез 

съответните специалисти в присъствието на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 

което се съставя констативен протокол, отразяващ причините за дефекта. В срок до 30 

(тридесет) дни от датата на подписване на констативния протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е длъжен за своя сметка да отстрани дефекта. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност в случай, че дефектът се е 

проявил в резултат на неспазване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на инструкцията за 

експлоатация и монтаж, която му е била предоставена при доставката на стоките. В 

този случай дефектът се отстранява за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на 

отделен договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да се отказва от гаранционните си 

задължения по настоящия Раздел, при проявата на дефект по тази точка. 

 

 

VІІ. САНКЦИИ. 

Чл. 14. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоките или част от тях, или изискуемата за 

нея техническа документация, в срока по чл. 3 същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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неустойка в размер на 0.1% от стойността на стоките, за която е реализирана забавата, 

за всеки ден закъснение, но не повече от 5%. 

Чл. 15. При забава в плащането на цената по чл. 2, ал. 5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от сумата, за която е реализирана 

забавата, за всеки ден закъснение, но не повече от 5%. 

 

VIIІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.  

 

Чл. 16. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 

изразено в писмена форма след одобрение от ДО. 

Чл. 17. Всяка от страните има право да прекрати едностранно действието на настоящия 

договор след писмено направено тридневно предизвестие в случай, че другата страна 

забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) дни. 

 

ІX. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

 

Чл. 18. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

Чл. 19. Техническата оферта и приложенията към нея са неразделна част от този 

договор. 

Чл. 20. МИ, ГДЕФК като Договарящ орган, представляващ безвъзмездна финансова 

помощ по проекта с договор BG16RFOP002-2.001-0128-C01/23.12.2015 г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди 

от какъвто и да е характер, настъпили вледствие неизпълнение на настоящия договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 проекта или като последица от него. 

Чл. 21. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички 

необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно 

Договарящия орган относно обстоятелството, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 

Чл. 22. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до 

документация и информационни системи при технически и финансови проверки, 

извършвани от Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за 

борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори и други оторизирани 

национални и европейски одиторски и контролни органи, в срок цялата необходима 

информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва 

необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания. 

Чл. 23. Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация 

съгласно чл. 6 от Приложение ІІ на Договора за безвъзмездна финансова помощ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Договарящия орган по горепосочения договор BG16RFOP002-

2.001-0128-C01/23.12.2015 г. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 
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съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в 

Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в качеството си на бенефицииент гарантира, че условията на 

членове 1, 3, 4, 5, 6,, 11.3 „б“ и чл. 14 от Общите условия – приложение към договора за 

безвъзмездна финансова помощ, се отнасят и за страните по настоящия договор. 

Чл. 24. Общите условия на договорите за безвъзмездна финансова помощ по 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-

2020 г. са неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 25. Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че 

договорът за безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия 

и разпоредби са водещи и в този смисъл е възможно да настъпят изменения в 

настоящия договор или на някои от неговите клаузи в следствие на промени и анекси в 

договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Чл. 26. Договорът е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

Чл. 27. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Приложение №1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Приложение №2 – Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение №3 – Общи условия към договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Милена Александрова Геракова 

 

 

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

…………………………… 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

………………………………      ……………………………… 

(име, подпис, печат)     (име, подпис, печат) 

http://www.eufunds.bg/

