ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
„ТЕДА -ММ“ ООД, адрес: България, гр. Ботевград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 28,
ЕИК: 131041117, представлявано от Емил Младенов – Управител (“Възложител”),
от една страна,
и
………………, адрес: …………………, ЕИК: ……………, представлявано от …………………………
(“Изпълнител”)
от друга страна,
сключват настоящия договор за следното:
Наименование на договора:
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Тристанционна термоформовъчна
машина за производство на опаковки от PET, PS, PP, PLA, PVC - 1 бр.“

Идентификационен номер на договора:
BG16RFOP002-2.001-0485-C01/Su-01
Член 1 Предмет на договора:
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка, монтаж,
пускане в експлоатация и гаранционно обслужване в гаранционния срок на следното
оборудване:
………………………………………….
съгласно Oфертата на Изпълнителя - Приложение 1.
Член 2 Цена:
(1) Общата стойност на договора е ………… лева (словом: …………………), без включен
ДДС.
(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на
Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3) Плащанията се извършват съгласно чл. 3.
(4) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с доставка, монтаж и
пускане в експлоатация на оборудването.
Член 3 Начин на плащане:
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Плащанията по настоящия договор се извършват по следния начин:
а) Авансово плащане в размер на 60 % /шестдесет на сто/ от стойността на договора
– в срок до 90 (деветдесет) календарни дни от влизане в сила на договора, по
фактура издадена от Изпълнителя.
б) Окончателно плащане в размер на 40 % (четиридесет на сто) от стойността на
договора – в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след пускане в експлоатация
на оборудването (удостоверено с подписване на приемо–предавателен протокол), по
фактура издадена от Изпълнителя.
Всички плащания се извършват по банков път, в сметка на Изпълнителя.
Във всяка от фактурите трябва да бъде изписан следният текст: „Разходът е извършен
във връзка с договор № BG16RFOP02-2.001-0485-C01 по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 - 2020.
Член 4 Доставка:
(1) Всички рискове за стоките са за сметка на Изпълнителя до приемане в
местоназначението им. Приемането се удостоверява с подписване на приемо–
предавателен протокол. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за
да се предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им.
(2) Опаковката става собственост на получателя от момента на подписване на
приемо-предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на
околната среда.
(3) Място на доставката е: гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска,
Индустриална зона „Микроелектроника“, Производствена база “ТЕДА – ММ”.
(4) Машината следва да бъде съпроводена с техническата документация, описана в
офертата на изпълнителя.
(5) Доставката се счита за приключила след монтаж, пускане в експлоатация и
подписване на приемо-предавателен протокол за оборуването, предмет на
настоящия договор.
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Член 5 Срок за изпълнение на договора:
Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът за
изпълнение е …… (……) календарни дни от датата на влизане в сила на договора, но
не по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-2.001-0485-С01.
Член 6 Гаранция:
Изпълнителят се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване за срок от
…….. месеца от датата на окончателно приемане на оборудването, удостоверено с
подписване на приемо–предавателен протокол.
Член 7 Следпродажбено обслужване:
Изпълнителят гарантира възможността си да доставя резервни части за период от
минимум 3 години след датата на подписване на приемо-предавателен протокол за
оборудването.
Член 8 Санкции при забавено изпълнение:
1. Ако Изпълнителят по своя вина не достави машината или част от нея в срока,
посочен в чл. 6 на договора, Възложителят има право без официално уведомяване и
без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на
0,5 %/нула цяло и пет процента/ на ден от общата стойност на договора. Неустойката
се дължи за всеки просрочен календарен ден след крайния срок за доставка, монтаж
и пускане в експлоатация.
2. Ако Изпълнителят не извърши своевременно гаранционно обслужване на
доставените машини и оборудване съгласно дадената от него оферта, дължи
неустойка в размер на 0,5 %/нула цяло и пет процента/ на ден от общата стойност
на договора.
Член 9 Прекратяване на договора:
(1) Прекратяване на договора от Възложителя
1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент в следните
случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява основните си задължения, произтичащи от
договора и не оправи това в срок от 10 календарни дни от получаване на известие
да изпълни задълженията си от страна на Възложителя;
б) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или
сключи договор с поддоставчици без да е упълномощен от Възложителя;
в) в случай че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в
несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или
започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или
извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен
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в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
г) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на
корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна
дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;
д) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице,
освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към
него;
е) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на
договора.
2. Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да
даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на
доставките и за ограничаване на разходите до минимум.
3. При прекратяване на договора Възложителят е длъжен в максимално кратък срок
в присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно
призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на
доставените и неупотребени материали. Възложителят е длъжен да състави и
протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на
договора.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато
Възложителят:
а) не изплати на Изпълнителя сумите по чл. 3 до изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани.
Член 10 Извънредни обстоятелства (force major):
(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора,
дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на
влизане в сила на договора.
(2) С термина „извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия,
стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер,
престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади,
бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм,
наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други
непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на
страните.
(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не
може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да
прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на
Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на
извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в
настоящия договор, Възложителят не дължи лихви за забава и обезщетения за
неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя,
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на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата
или неизпълнението на Възложителя се дължи на извънредни обстоятелства.
(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което
може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно
да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства,
вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания
от Възложителя в обратен смисъл, Изпълнителят е длъжен да продължи да изпълнява
задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни
алтернативни средства и начини за това. Изпълнителят не може да използва такива
алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не
получи от Възложителя указания за това.
(5) Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на
Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства за
изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на
удостоверяване и възстановяване от Възложителя.
(6) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 180 дни,
всяка от страните има право да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие
до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението,
дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на
предизвестието извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно
изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се
прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.
Член 11 Изменения на договора:
Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са
направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде
изменен само след писмено съгласуване с Управляващия орган на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 – Министерство на икономиката.
Член 12 Общи условия:
Условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия към Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
№ BG16RFOP002-2.001-0485-C01 –
Приложение 2, което е неразделна част от настоящия договор, приложими за „ТЕДА
- ММ” ООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя на
бенефициента по настоящия договор.
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Член 13 Уреждане на спорове:
(1) Възложителят и Изпълнителят уреждат всички разногласия или спорове,
възникнали между тях при или по повод Договора, чрез преговори за постигане на
споразумение.
(2) В случай че спорът не бъде разрешен доброволно от и между страните, спорът се
отнася за решаване до компетентния съд.
(3) Приложимо право за този договор ще бъде действащото законодателство на
Република България.

Настоящият договор е изготвен и подписан в два оригинални и еднообразни
екземпляра - по един за всяка от страните.

За Възложителя:

За Изпълнителя:

„ТЕДА - ММ“ ООД

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

Име на управителя:

Име на управителя:

Подпис и печат:

Подпис и печат:

Дата:

Дата:
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