
   
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 
 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ред Стиил  ЕООД и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган 
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ПРОЕКТ

 

ДОГОВОР 

 № BG161PO003-2.1.13-0092-C0001 Su … 
за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи по проект 

„Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на „Ред 
Стиил ЕООД” по Обособена позиция 1: Машина за лазерно рязане с фиброоптичен 

лазер и Абкант преса;  

 

 
Днес ……2012 г. в гр. Перник между 

Ред Стиил ЕООД  със седалище гр. Перник, ул. „Кралевски път” № 1, ЕИК 131249285, 
представлявано от  Управителя Иван Колев Влаев, ЕГН 5411116260,  притежаващ  лична 
карта № 640334413, издадена на 12.06.2010от МВР София, наричано по нататък Възложител, 

от една страна, 

и 

“…………..”  със седалище ……….. и адрес на управление ................., ЕИК:…………………., 
представлявано от ………………….., ЕГН: …………………,  притежаващ  лична карта 
№……………….., издадена на ……………. от МВР–гр………….., наричано по-нататък 
Изпълнител 

от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното: 

Член 1 Предмет на договора 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка, монтаж, въвеждане в 
експлоатация  и гаранционно обслужване в гаранционния срок на дълготрайни активи: 
Машина за лазерно рязане с фиброоптичен лазер и Абкант преса (по един брой), с 
технически и функционални характеристики съгласно техническата офетра, с която 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(приложение 1 към настоящия договор). 

Член 2 Срок за изпълнение на договора 
Срокът за изпълнение е 5 (пет) месеца след подписване на настоящия договор, но не по-
късно от изтичане на срока на изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.1.13-0092-C0001 

 

 

Член 3 Цена и плащане 
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3.1 Общата стойност на договора е ..................... лв (............................. лева), без включен 
ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.  

3.2 Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по 
договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.  

3.3 Плащането се извършва по банков път срещу издадени данъчни фактури както следва: 

- 20% в седемдневен срок след сключване на договора (авансово плащане) и издаване 
на фактура от Изпълнителя 

- 60% (междинно плащане) след проби и подписване на констативен протокол на 
териториятя на доставчика и  издаване на фактура от Изпълнителя 

- 20% в седемдневен срок след пускането в експлоатация на активите,  подписване на 
финален приемо-предавателен протокол за доставки и издаване на фактура от 
Изпълнителя; 

Член 4. Права и задължения на Възложителя 
4.1. Да осигури всички необходими технически условия и средства за монтажа на активите 
на неговата територия 

4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в съответствие с чл. 3 на договора 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 
каквито и да било обезщетения, в случай на неоснователно неизпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и 
ако последният продължава да не ги изпълнява в срок от 5 работни дни след изпращането на 
писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 
Член 5. Права и задълвения на Изпълнителя 
5.1. Да получи стойността на договора по условията на чл. 3 

5.2. Да изпълни предмета на договор в срока по чл. 2. 

5.3. Да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за 
ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната 
област и с настоящия договор 

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от 
него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 
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5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 договора 
или като последица от него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от 
искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 
резултат на нарушение на правата на трето лице. 
 

Член 6. .Предаване и приемане 
6.1. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписани от двете страни приемо-
предавателен протокол за доставки и финален приемо-предавателен протокол за доставки, 
като последният е основание за окончателно плащане. 
 
Член 7. Санкции и неустойки 
7.1. При неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете, залегнали в този договор , за всеки 
просрочен ден той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лихва в размер на 0,1 % на ден върху цената 
по този договор , но не повече от 10 % от цената по договора. 

7.2. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , същият заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,1 % неустойка на ден върху забавеното плащане , но не повече от 10 % от 
цената по договора. 
 
Член 8. Гаранционна и следгаранционна поддръжка 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява гаранционна поддръжка за доставените активи -
............................. в течение на ..................... месеца, като извършва поправка на всеки един 
възникнал не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефект за своя сметка. 

8.2. В периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще спазва време за реакция до ..... часа, и ще 
отстранява повредата до ... часа 

(попълват се активите и посочените от изпълнителя в техническата му оферта цифри) 

8.3. След изтичане на периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще осигури 
следгаранционна поддръжка, за условията на която ще се сключи допълнителен договор 
 
Член 9. Общи условия 

9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

9.2. Условията на членове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б) и 14 от общите условия – приложение към 
Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Ред Стиил ЕООД и 
Договарящия орган по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, се отнасят и за страните по настоящия договор. 
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9.3. Изменения и допълнения към договора могат да се правят само в писмена форма, при 
взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна част от него и не могат да бъдат 
тълкувани по отделно. 

9.4. Страните се договарят , че ще решават евентуално възникнали спорове по повод този 
договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие - съобразно действащата в Република 
България нормативна уредба,. 

 
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните: 
 
Приложения:: 

1. Техническа оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие в проведената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура. 

2. Общи условия – приложение към Договора за безвъзмездна финансова помощ. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
 


