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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 
№ BG16RFOP002-2.001-0583-C01/SU …. 

 

Днес, …………....... в гр. Карлово се сключи настоящият договор между страните: 

 

1.  „Лалев” ООД, ЕИК 160064211, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово 

4300 ул. „Люляк” № 10 , представлявано от Управителя Христо Лалев Лалев, наричано 

по - долу за краткост ”Възложител”  

 

и 

 

2. ”..................................”, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление: 

...................................................................., представлявано от 

Управителя……….............................................................................., наричано по - долу за 

краткост “Изпълнител” 

 

по силата на който, същите се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение 

да достави, предаде и пусне в редовна експлоатация специализирано оборудване, 

включващо: …………, съгласно описаното в офертата (Приложение № 2) - неразделна 

част от договора. Оборудването трябва да отговаря като вид, количество, качество и 

технически характеристики на описаното в офертата. 

 

(2) Възложителят се задължава, при условията на този договор, да заплати цената на 

закупеното оборудване и да приеме същото. 

 

(3) Настоящият договор се сключва в рамките на договор за безвъзмездна финансова 

помощ (ДБФП) № BG16RFOP002-2.001-0583-C01 по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

 

(4) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от страните. 

 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Общата цена на оборудването, предмет на този договор е ….…………… , без 

начислен ДДС, съгласно Приложение № 2 – Оферта.   

(2) Възложителят заплаща договорената цена на Изпълнителя по следната схема: 

А) Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора до 5 работни дни 

след подписване на договора за доставка; начин на плащане – по банков път; 
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Б) Междинно плащане в размер на 60% от стойността на договора до 5 работни дни 

след получаване на известие от изпълнителя за готовност на машините за спедиция; 

начин на плащане – по банков път; 

В) Окончателно плащане в размер на 10% от сумата до 5 работни дни –  по банков 

път, след  доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано 

оборудване и подписване на приемо-предавателен протокол. 

 (3) Всички плащания се извършват от Възложителя по банков път по банковата сметка 

на Изпълнителя, а  именно: IBAN:    BIC:    

Банка:.................................................................................. 

(4) 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 № № BG16RFOP002-2.001-0583-C01”. Ако това не 

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

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

без да се правят добавки. 

 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. (1) Изпълнителят се задължава да достави, предаде, монтира и пусне в редовна 

експлоатация договореното оборудване в срок съгласно Приложение № 2 – Оферта, 

считано от сключване на настоящия договор, но не по-късно от срока на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ. 

(2) Срокът за доставка започва да тече след подписване на договора. 

 

IV. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 4. (1) Изпълнителят се задължава на свой риск и за своя сметка да достави,  монтира 

и пусне в редовна експлоатация в договорения в чл. 3 срок и да предаде оборудването 

на Възложителя на адрес: ……….. гр. Плевен/с. Ведраре, общ. Карлово в 

производствените помещения на „Лалев” ООД в бившия "Карловски Тракторен Завод". 

(2) Всички срокове, определени в този договор, трябва да бъдат спазени и от 

евентуалните подизпълнители по доставките. 

 (3) Изпълнителят уведомява Възложителя за деня на предаването най-малко седем дни 

предварително. Едва след предварителното уведомяване в уговорения срок, 

Възложителят е длъжен да изпълни задължението си по следващата алинея на този 

член и да приеме оборудването. 

(4) Възложителят осигурява свои представители за получаването на оборудването. 

Доставеното, монтирано и инсталирано оборудване се извършва с двустранен приемо-

предавателен протокол, подписан без възражения от страна на Възложителя, относно 

доставеното оборудване. В случай, че бъдат открити недостатъци при подписването на 

приемо-предавателния протокол, същите следва да бъдат отбелязани в приемо-

предавателния протокол и да се отстранят от Изпълнителя незабавно, а ако естеството 

им не позволява незабавното им отстраняване, то това следва да стане в 7-дневен срок 

от подписването на приемо-предавателния протокол. След отстраняването на 
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недостатъците се съставя нов двустранен приемо-предавателен протокол, който 

отразява липсата на претенции от страна на Възложителя, като работата се счита 

приета с неговото подписване. 

 

Чл. 5. Рискът от погиване или повреждане на оборудването преминава върху 

Възложителя от момента, в който оборудването му бъде предадено с двустранен 

приемо-предавателен протокол без забележки. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен: 

1. Да прехвърли правото на собственост върху оборудването; 

2. Да достави, предаде, монтира и пусне в редовна експлоатация оборудването при 

уговорените в този договор условия и срокове; 

3. Да издаде фактура във връзка с извършената продажба; 

4. Да предаде на Възложителя следните документи: технически паспорт и друга 

необходима и съпътстваща техническа документация, в която се съдържат 

техническите спецификации посочени в офертата, гаранционна карта и 

инструкции/ръководство за експлоатация на оборудването, посочени в офертата 

/Приложение № 2 към настоящия договор/. 

5. Да осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, съгласно сроковете 

и условията, упоменати в Приложение № 2 Oфертата – неразделна част от настоящия 

договор. Гаранционният срок започва от датата на подписване на финален приемо-

предавателен протокол за инсталация на доставеното оборудване – предмет на този 

договор. 

6. Да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец, при 

спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие на 

най-добрите практики в областта и на сключения Договор за безвъзмездна финансова 

помощ посочен в чл. 1, ал. 4 от настоящия договор. 

7. Да спазва съответно изискванията за Счетоводни отчети и технически и финансови 

проверки по чл. 14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова 

помощ. 

8. Да действа през цялото време безпристрастно и в съответствие с етичния кодекс на 

съответната професия. Изпълнителят се задължава да се въздържа от публични 

изявления относно настоящия договор и информация свързана с него, без 

предварителното съгласие на Възложителя. 

 

Чл. 8. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други 

права или претенции по отношение на оборудването, които могат да бъдат 

противопоставени на Възложителя. 

 

Чл. 9. Изпълнителят има право: 

1. Да получи договорената цена съгласно уговореното в настоящия договор; 

2. Да развали договора при неплащане от страна на Възложителя. 
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Чл. 10. (1) Ако Възложителят е в забава за получаване на оборудването съгласно 

договореното в настоящия договор, Изпълнителят може: 

1. Да предаде стоката за пазене;  

2. Да я продаде по пазарни цени, след като задължително извести поне 7 дни преди това 

Възложителя. 

(2) Разноските на Изпълнителя във връзка с действията по предходната алинея са за 

сметка на Възложителя. 

 

Чл. 11. По отношение на дейностите, които ще се изпълняват от подизпълнители, 

Изпълнителят е длъжен да наложи на подизпълнителите всички задължения, които е 

поел към Възложителя, да гарантира, че подизпълнителите изпълняват тези задължения 

и отговаря за действията на подизпълнителите като за свои. Изпълнителят трябва да 

наложи на подизпълнителя всички задължения по отношение на възложената работа и 

да гарантира изпълнението й на посоченото място на изпълнение и в определените 

срокове, за които е сключен договорът. 

 

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да спазва условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  

чл. 14 от Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  (Приложение № 1 към настоящия договор). 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 13. (1) Възложителят е длъжен: 

1. Да приеме стоката съгласно уговореното в настоящия договор 

2. Да заплати договорената цена. 

 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ. 

 

Чл. 14. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или не изпълни техническите изисквания на машините съгласно договора и в 

установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума равняваща се 

на стойността за съответните активи съгласно ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0583-C01 

плюс 50% от нея.  

 

15. (1) Ако Изпълнителят е в забава за предаването на оборудването повече от две 

седмици, той дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената за всяка седмица забава, но 

не повече от 5 % от цената по договора. 

(2) Ако Възложителят забави плащането на уговорената цена, той дължи неустойка в 

размер на 0,1 % от неплатената сума за всяка седмица забава, но не повече от 5 % от 

същата. 

 

Чл.16.  Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на неизпълнение 

или неточно изпълнение на задълженията му по настоящия договор, в това число и за 
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вреди, настъпили в резултат на виновни действия на неговите служители, избраните от 

него подизпълнители или на лицата, подчинени на неговите подизпълнители. 

 

Чл.17 (1). Изпълнителят гарантира че:  

1. Доставеното, съгласно договора оборудване е ново и неизползвано; 

2. Оборудването няма дефекти в проекта или в материала на изработване (освен, ако 

проектът и/ или материалът не е бил изрично поръчан от Възложителя); 

3.Оборудването работи в необходимите параметри при нормални работни условия; 

(2). Гаранционният срок е …. месеца. Гаранционният срок започва да тече след 

успешно пускане в експлоатация на машините и подписване на финалния приемо-

предавателен протокол. 

(3) Извънгаранционният сервиз е ….. 

(4) Времето за реакция и отстраняване на повреди е ….. 

 

Чл.18. За гаранционните претенции трябва да бъдат изпълнени следните условия: 

1. Машинният дневник трябва да бъде правилно и изцяло попълнен; 

2. Трябва да се използват оригинални резервни и износващи се части; 

3. Трябва да се спазват техническите изисквания на Възложителя; 

4. Редовната поддръжка трябва да бъде съгласно оперативните ръководства.  

 

Чл. 19. Възложителят няма право при никакви обстоятелства на обезщетение за вреди, 

които не са свързани с предмета на доставката, като производствени загуби, загуба на 

поръчки и печалба, както и други преки и непреки щети. 

 

VIII. ДРУГИ 

Чл. 20. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: 

(1) Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните. Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са 

направени в писмен вид и са подписани от двете страни като стават неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в страната 

Законодателство. 

(3) При наличие на недействителност на отделни клаузи от настоящия договор, 

недействителността на същите не влече недействителност на договора като цяло. На 

тяхно място се прилагат правилата и разпоредбите на действащото на територията на 

Република България гражданско законодателство. 

(4) Страните се споразумяват всички възникнали помежду им въпроси във връзка с 

тълкуването и изпълнението на настоящия договор да бъдат решавани помежду им на 

базата на преговори и взаимни отстъпки при зачитане правата и интересите и на двете 

страни. При непостигане на споразумение всяка една от тях разполага с правото да 

потърси и реализира правата и интересите си пред съответния компетентен български 

съд. Споровете между страните по този договор се решават от Българските съдилища. 

(5) Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство 

на икономиката като Договарящ орган, предоставящ  безвъзмездна финансова помощ 
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конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лалев” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. не е страна 

по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, 

настъпили в следствие на неизпълнение на настоящия договор. 

 

Чл. 21. Страните по договора посочват следните адреси за кореспонденция: 

за Изпълнителя – ......................................................... адрес, телефон, факс, e-mail: 

……………………………………………………………………………………………….., 

 

за Възложителя – „......................................................... адрес, телефон, факс, e-mail: 

……………………………………………………………………………………………….., 

Чл. 22. Страните се споразумяват при промяна в посочените адреси за кореспонденция 

всяка една от тях да уведоми другата страна за извършената промяна в срок от 1 /един/ 

ден от същата. При неизпълнение на това си задължение, всички изпратени и на адреса 

за кореспонденция писма и/или уведомления се считат за редовно връчени и получени. 

Чл. 23. С подписите си под настоящия договор страните заявяват и декларират, че са 

запознати със съдържанието и правното значение на неговите клаузи и се съгласяват с 

тях безусловно. 

 

Чл. 24. (1) Настоящият договор се състави  в два еднакви екземпляра - по един за всяка 

от страните. 

(2) Неразделна част от настоящия договор представляват следните приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Общи условия към финансираните по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова 

помощ 

2. Приложение № 2 – Оферта 

 

за Възложителя:___________________ за Изпълнителя: ____________________ 

 

 


