ДОГОВОР
BG16RFOP002-2.001-0895-С01 Su-01
Днес, ................. 2016 г. в гр. ………………………. , България, между
РЕД СТИИЛ ЕООД, ЕИК 131249285, със седалище и адрес на управлениe гр. София, ж.к.
Овча купел 2, бл. 21, вх. В, ет. 6, ап.72, представлявано от Иван Колев Влаев - Управител,
наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
........................................................................................................... , ЕИК........................................,
със седалище и адрес на управление ................................................................, представлявано от
...................................................................................., наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна
се сключи настоящият договор за следното:
Чл. 1. Предмет на договора
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка, монтаж и пускане
в експлоатация на двуколонна вертикална фрезова машина с ЦПУ - 1 брой” с технически и
функционални характеристики съгласно офертата, с която Изпълнителят е участвал в
процедурата за избор, проведена от Възложителя и която е неразделна част от този договор.
Член 2 Срок за изпълнение на договора
2.1. Срокът за изпълнение е 9 (девет) месеца от датата на подписване на настоящия договор,
но не по-късно от крайната дата на договора за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0895-C01 (09.02.2017 г.).
Член 3 Цена и плащане
3.1 Общата стойност на договора без ДДС е 1 100 000 лв (един милион и сто хиляди лева),
или равностойността им в евро, съгласно фиксирания курс на БНБ (1,95583лв./евро).
3.2. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя
както следва:
 30 % - до 10 дни след подписване на настоящия Договор срещу представена фактура
за частичното плащане;
 60% - до 10 дни след получаване на писмено известие от Изпълнителя за готовност на
стоката за експедиция, срещу представена фактура за частичното плащане;
 10% - до 1 месец след монтажа и пускането в експлоатация на машината, при
подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и на Възложителя приемопредавателен протокол за доставка, и срещу представена окончателна фактура.
Член 4. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. Да осигури всички необходими технически условия и средства за разтоварването и
монтажа на машината на неговата територия на ул. Кралевски път 1 в гр. Перник.
4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с чл. 3 на договора.
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4.3. 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.
4.4. 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 задължения 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 организира транспортирането, монтирането и пускането в експлоатация на машината,
обект на договора, в производствената база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намираща се на ул.
Кралевски път 1 в гр. Перник, за своя сметка.
5.4. 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
5.5. 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 приемопредавателен протокол за доставка, 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 доставената двуколонна
вертикална фрезова машина с ЦПУ в течение на .... месеца, считано от датата на подписване
на приемо-предавателния протокол за доставка, 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 посочените от изпълнителя в офертата му цифри)

8.3. След изтичане на периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще осигури
следгаранционна поддръжка, за условията на която ще се сключи допълнителен договор
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Член 9. Непреодолима сила.
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна
за възникването й.
9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими
мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
9.3. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията се спира.
9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на
договора.
Член 10. Конфиденциалност
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка
информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 изпълнение на договора.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
Член 11. Допълнителни разпоредби
11.1. С подписването на настоящия договор страните се задължават да спазват разпоредбите
на чл. 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 “б” и чл.14, от Общите условия на договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.001-0895-С01 г. сключен между РЕД СТИИЛ ЕООД и
Договарящия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
Член 12. Общи условия
12.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
12.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
12.3. 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.
12.4. Страните се договарят , че ще решават евентуално възникнали спорове по повод на този
договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие - съобразно действащата в Република
България нормативна уредба,.
12.5. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
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Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура за избор на изпълнител.

в

проведената

от

2. Общи условия – приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0895 -C01

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РЕД СТИИЛ ЕООД

………………………..

........................................

.......................................

/Иван Влаев – управител/

/..................................../.
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