Проект!
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ BG16RFOP002-2.001-0832-C01/ Su - ......
Днес

……………. 2016 г.,

Между
Фирма “ФИЛ-КО” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Сопот, община Сопот,
област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 29А, ЕИК 115095578 представлявано от Филип
Георгиев Димитров, в качеството му на Управител, наричано за по-кратко нататък
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
Фирма ……………………., със седалище и адрес на управление …………………. , ЕИК
................... представлявана от …………….. в качеството му на ……………, наричана по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши както следва:
Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 2
Робот за автоматично разкрояване на платове
съгласно офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.
Настоящият договор се сключва в изпълнение на Договор безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0832-C01, сключен между Възложителя и Управляващия орган по
процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
.
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2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Общата
стойност
на
договор
е:
…………………
(словом
………………………………………) лева без ДДС, съгласно ценовата оферта на
Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор. Сумата по чл.2.1 се
плаща както следва:1
За обособена позиция 2:
2.1.1 100 (сто) % от сумата по договора, в срок до 90 дни, при наличие на
следните условия:
- направена доставка на машините и оборудването и
- подписан финален приемо-предавателен протокол и
- издадена оригинална фактура от Изпълнителя.
2.2 Сумата по чл.2.1 съставлява цялото възнаграждение дължимо от Възложителя на
Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на
преразглеждане.
2.3 Заплащането се извършва по сметка на Изпълнителя, както следва:
Банка………………..
IBAN:……………….
BIC: …………………
Преизчисляването разходите, направени в евро ще се извършва по фиксирания курс
на БНБ, а именно: 1 евро=1.95583 лв.
3. ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ГАРАНЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
3.1. Машините и оборудването, предмет на настоящия договор, следва да бъдат
доставени в срок до …………… (съгласно офертата на изпълнителя), от датата
на сключване на настоящия договор, но не по-късно от крайната дата на срока на
договора за безвъзмездна финансова помощ.

1

3.2.

Собствеността на машините и оборудавнето преминава върху Възложителя при
пълното заплащане на цената посочена в чл.2.1. и след подписването на финален
приемо-предавателен протокол за доставки.

3.3.

Всички рискове до момента на доставка на машинатите и оборудването са за
сметка на Изпълнителя. Доставката се приема за приключена след инсталиране и
монтаж на машините и оборудването и подписване на финален приемопредавателен протокол за доставки.

3.4.

В случай, че машините и оборудването не бъдат доставени в срока по чл. 3.1.
и/или техническите параметри на машините и оборудването не отговарят на

Моля, оставете текста само за обособената позиция, за която кандидатствате
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офертата, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 150 % , изчислена върху
стойността на настоящия договор.
3.5.

Място на приемане на доставката, както следва:
За обособени позиция 2
Oбласт Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, ул. „Христо Ботев” № 26А

3.6 Задълженията на Изпълнителя за следпродажбено обслужване включват:
3.6.1 Гаранционен срок (гаранционно обслужване):
............. месеца от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за
доставка на оборудването.
3.6.2 При възникване на технически проблем, в срока по предходната точка,
Възложителят е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителят. Гаранционният срок
спира да тече за периода от възникването до отстраняването на повредите.
3.6.3 Време за реакция от Изпълнителя в рамките на гаранционния срок
………………, съгласно офертата на Изпълнителя.
3.6.4 Време за отстраняване на повредата в рамките на гаранционния срок
………………, съгласно офертата на Изпълнителя.
3.7 В случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по т.3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 и
3.6.4 дължи неустойка в размер на 100% от стойността на настоящия договор.
4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1 Най-късно
към датата на
сключване на
договора, Изпълнителят
следва да е представил гаранция за изпълнение на договора в размер на
……………….. лв. без ДДС или 5 (пет) процента от неговата обща стойност.
4.2 Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на
Възложителя: Райфайзен банк, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG80RZBB91551087608610
или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в
оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя.
4.3 Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 (тридесет)
дни след прекратяване на договора, в случай че изпълнението е точно, качествено и
отговаря на изискванията на Възложителя. Възложителят освобождава гаранцията за
изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоявали
законно при него.
4.4 В случай на забавено, некачествено, частично или лошо изпълнение,
Възложителят може да се удовлетвори от гаранцията до размера на договорената
между страните неустойка.
4.5 Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.
4.6 Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване
на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.
4.7 Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по
нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция
за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на Изпълнителя.
5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА/ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
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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, както и в случаите, когато :
a) Изпълнителят неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по
Договора и/или приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не
представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след изпращането
на писмено уведомление от страна на Възложителя;
б) съществува 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.
в) Деклариране на неверни или непълни данни от Изпълнителя, с цел получаване
на средства по настоящия договор.
5.2 Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент със 14-дневно
предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
a) Когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) В случай, че Изпълнителя изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в
несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик,
или започни преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или
извършва дейността си под контрол на синдик, попечител или управител,
назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
в) Когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение
по дело за нарушения на професионалната етика;
г) Когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и
неизпълнение на задълженията по друга процедура или грантова схема,
финансирана от бюджета на Общността;
5.1

5.3 Няма да представлява нарушаване на настоящия Договор от страна на
Изпълнителят неизпълнението на последния, когато то се дължи на
обстоятелства, които не могат да му се вменят във вина като: стачки, пожар,
наводнение, природни стихии, бунтове, граждански размирици или земетресение.
В тези случаи Изпълнителят няма да носи отговорност за каквито и да било
претенции.
5.4

Страните са длъжни да се уведомяват взаимно и незабавно не по-късно от 5
(пет) работни дни за всяко форсмажорно обстоятелство, като тези съобщения
трябва да бъдат удостоверени от Българска Търговско-Промишлена Палата
(БТПП). Ако форсмажорното обстоятелство пречи на предоставянето на
машините и оборудването и се очаква тези обстоятелства да продължат да
действат повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати
Договора. В този случай всяка от страните ще поеме за своя сметка разходите,
които е извършила във връзка с изпълнение на Договора до този момент, а
продажната цена на машините и оборудването ще бъде възстановена на
Възложителя в разумен срок.
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6. ПОДСЪДНОСТ
6.1. Доставката на машините и оборудването от Изпълнителя на Възложителя,
предмет на този Договор, следва да се тълкува според законите и подзаконовите
нормативни актове на Република България.
7. АРБИТРАЖ
7.1. Всички спорове и различия, които могат да възникнат от настоящия Договор или
във връзка с него, ще се разрешават по възможност чрез преговори между
страните.
7.2. Ако страните не могат да разрешат спора, въпросът следва да бъде отнесен за
разрешаване от Арбитражния съд при БТПП, съгласно неговия правилник.
8. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8.1. Изпълнителят е длъжен да извърши доставката съобразно описанието в оферта,
която е неразделна част от настоящия договор и с оглед изпълнение на
предвидените в Договора за безвъзмездна помощ цели.
8.2. Изпълнителят трябва да извърши доставката 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. За тази цел Изпълнителят трябва да осигури всички финансови,
човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на
доставката и предвидена в договора.
8.3. Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно.
8.4. Изпълнителят и Възложителят са единствените страни (наричани за краткост
“страните”) по договора. Възложителят не се намира в договорни отношения с
партньорите или изпълнителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на
договора. Само Изпълнителят е отговорен пред Възложителя за изпълнението на
договора.
9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Възложителят не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на проекта или като
последица от него. Възложителят не дължи обезщетения или допълнителни
плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
9.2. 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
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лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на
правата на трето лице.
10. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ
10.1. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за
избягване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно
Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика
подобен конфликт или свързаност. Във връзка с изпълнението на настоящия
договор, изпълнителят няма право да сключва договори с лица, с които е свързан
по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са
обект на конфликт на интереси.
10.2. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно
изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне
съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот,
политическата или националната принадлежност, икономически интереси или
други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Законa за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато:
а) Изпълнител, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг
договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
или служебно правоотношение в Управляващия орган докато заема съответната
длъжност и една година след напускането й;
б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган докато
заема съответната длъжност и една година след напускането й е придобило
дялове или акции от капитала на изпълнителя, извършващ дейности в рамките
на
настоящия
проект
по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020.
в) Изпълнител сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или
служебно правоотношение в Управляващия орган докато заема съответната
длъжност и една година след напускането й.
11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. При спазване на разпоредбата на чл. 14 от Общи условия към ДБФП,
Управляващият орган, лицата, упълномощени от него, Сертифициращият орган,
Възложителят и Изпълнителят се задължават да запазят поверителността на
всички предоставени документи, информация или други материали, за периода
по чл. 14.8 „а“ и 14.9 от Общите условия. Европейската комисия и Европейската
сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на
лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.
11.2. При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, упълномощените
от него лица, Сертифициращият орган, Възложителят, Изпълнителят и
Европейската комисия спазват изискванията за неприкосновеността на личните
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данни за физическите лица и опазването на търговската тайна за юридическите
лица в съответствие с чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на
Комисията и в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
12. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
12.1. Изпълнителят се задължава да уведомява обществеността за целта на
изпълнявания от него проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за
регионално
развитие
чрез
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки трябва да са
в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация,
предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета.
12.2 При всички мерки за информация и комуникация, предприемани от Изпълнителя,
се предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:
а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите
характеристики, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на
Комисията;
б) посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020.
12.3. Изпълнителят включва информацията по чл. 12.2. във всеки документ, свързан с
изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или към лицата
имащи отношение към изпълнението на проекта, включително в сертификати за
участие и други сертификати, при всякакви контакти със средствата за
осведомяване, във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на
конференции и семинари.
Всеки документ на Изпълнителя в горните случаи, трябва да съдържа следното
изявление:
“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 < наименование на
Бенефициента > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.”
13. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ДОГОВОРА,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТНОСТ И

13.1 Изпълнителят е длъжен да допуска Управляващия орган, упълномощените от
него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
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Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската
сметна палата, външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от
Общи условия към ДБФП, Агенцията за държавна финансова инспекция и
Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на
документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да
проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните
документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и
други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да
се провеждат до изтичане на сроковете по чл. 14.8 и чл. 14.9 от Общите условия
към ДБФП.
а) Освен указаното в чл. 13.1, Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия
орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки
съгласно чл. 13.6 Общите условия към ДБФП, Агенцията за държавна
финансова инспекция и Националната агенция за приходите, да извършат
проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в
законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси
на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото
национално законодателство.
б) За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или
представителите на Управляващия орган, упълномощените от него лица,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна
палата, на външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от Общи
условия към ДБФП, на Агенцията за държавна финансова инспекция и на
Националната агенция за приходите, достъп до местата, където се осъществява
проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до
всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление
на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.
Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия
орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи
проверки съгласно чл. 13.6 Общи условия към ДБФП, трябва да бъде
поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им
задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са
картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнителят следва да
уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.

13.2

При извършване на проверките по чл.13.1 Изпълнителят се задължава да
предостави на отговорните лица достъп до местата, където се изпълнява
договора, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и
всички документи и бази данни, свързани с изпълнението на договора, както и
да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.
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13.3 Срокът за съхранение на документите по настоящия чл. 14 от Общите условия
към ДБФП е, както следва:
а) в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ не представлява
държавна/минимална помощ - три години, считано от 31 декември на годината на
предаването на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които
са включени разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС )
№ 1303/2013;
б) в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява
държавна/минимална помощ - 10 години от датата на предоставяне на помощта ad
hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. В съответствие с изискванията на чл. 1.8 от Общите условия на договора за
безвъзмездна финансова помощ между Бенефициента и Управляващия орган
условията по членове 3, 4, 5, 6, чл. 11.3. „б“ и чл. 14 от Общите условия по
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0832-C01 се
отнасят и са задължителни за Възложителя и Изпълнителя. Общите условия са
публикувани на http://www.opcompetitiveness.bg.
14.2 Нито Изпълнителят, нито Възложителят могат да делегират, да отстъпват или да
прехвърлят всички или някои от правата или задълженията си по този Договор.
14.3. За да бъдат действителни, всички изменения и допълнения към настоящия
Договор трябва да бъдат извършвани в писмена форма, подписана от
Изпълнителя и Възложителя. Промените по договора влизат в сила след
подписването им.
14.5 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях
има еднаква сила.
14.6. Настоящият договор влиза в сила и подлежи на изпълнение след подписването
му от оторизирани представители на двете страни.

За „ФИЛ-КО” ЕООД:

За …………………………...

____________________________

________________________

_____________________________

_________________________
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