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Проект  BG16RFOP002-2.040-1052 на „Гарант” АД, финансиран от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 
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 „Гарант” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

BG16RFOP002-2.040-1052-C01/ Su ….. 
 
 
Днес, ........................................... г.  в гр. Бяла Слатина, Република България, между: 
1.„Гарант” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, Индустриална зона, с ЕИК 
816089720, представлявано от инж. Людмила Димитрова Райчева - Тодорова – Изпълнителен Директор 
и Христо Владимиров Илиев – Председател на СД, наричано по нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
                                                (юридическо наименование на Изпълнителя)  
 
със седалище и адрес на управление ................…...............................................................,                                                                     
представлявано от ....…......................................................................................................................................, 
на длъжност ......................................................................................., наричано по нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна, 
 
 се сключи настоящият договор за следното:  
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, 
монтира и пусне в експлоатация ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 

(пълно описание на машината), 
наричана по-нататък “Доставка”, посочена в ценовата и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която 
той е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
ІІ. КАЧЕСТВО  
 
Чл.2. Качеството на Доставката следва да отговаря на параметрите и техническите характеристики, 
посочени в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата (Приложение ІІ). 
Чл.3. Доставката следва да е придружена с техническа документация /инструкция за ползване/ съгласно 
приложимите международни стандарти и стандартите на производителя.   
 
ІІІ. ЦЕНА 
 
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата стойност на Доставката в 
размер на ...............................................  без начислен ДДС. 
Чл.5. Цената по Чл.4. включва и всички разходи до мястото на доставяне и инсталиране посочени в 
Чл.10. и Чл.16.  
Чл.6. Всички цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение ІІ), представляваща неразделна част от 
настоящия Договор са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на 
промяна.  
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ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл.7. Цената по Чл. 4 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с банков превод по сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
IBAN ............................................................................; BIC код: ...................................,  банка: 
............................................ както следва:  
 (1) Авансово плащане: 20% от стойността на договора - след подписване на Договора и издаване на 
Фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Междинно плащане: 60% от стойността на Договора след писменно уведомление от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за доставка и след представяне на Фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Окончателно плащане: 20% от стойността на Договора до 30 дни след подписването на финалния 
Приемо-предавателен протокол на територията на бенефициента, съгл. т.II.1.1.(б) от Публичната покана 
и Фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 
V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл.8. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.  
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши Доставката в срок до ……………. от датата на подписване 
на настоящия Договор, но не по-късно от 24.02.2021 г. 
Чл.10. Мястото на изпълнение на Доставката е както следва: Република България, област Враца, гр. Бяла 
Слатина, Индустриална зона, „Гарант” АД. 
 

VІ. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.11. В пет дневен срок от подписването на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение детайлизиран график за доставка на оборудването, като представи план-
график за изпълнение на дейностите по Договора. 

Чл.12. Графикът  трябва да съдържа най-малко: 
(1)дата за доставка на машината; 
(2) дати на започване и приключване на монтажа и пускане в експлоатация на машината.  
Всички дати трябва да бъдат съгласувани и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
VІІ. МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Чл.13. Монтажът и пускането в експлоатация на Доставката, съгласно Договора, ще започне в завода 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 6 /шест/ дни от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подаде 
информация за готовност. 
Чл.14. Монтажът и пускът в експлоатация включват монтаж и обучение на операторите за настройване и 
поддръжка на машината. 
Чл.15. Условията на работа и местоположението на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да 
отговарят на следните изисквания и спецификации: 

- достъпът до мястото за разполагане да е свободен; 
- мястото за разполагане да е адекватно подготвено; 
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- да има обезпечени връзки за електрозахранване и въздух под налягане; 
- основата (ако се налага използването на такава) да бъде стабилна, хоризонтална и без вибрации, 

изработена от бетон или подобен материал. 
 
VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 
 
Чл.16.  Приемането става на два етапа – предварително и окончателно приемане. 
(1). Предварителното приемане се извършва на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва: 
- проверка на съответствието на техническите параметри на Доставката с тези от Оферта на 
Изпълнителя (Приложение ІІ); 
- съставяне на Протокол за резултатите от предварителното приемане - по образец. 
(2). Окончателното приемане се осъществява на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включва: 
- инсталиране на Доставката и пускането и в действие; 
- проверка на функционалните технически характеристики, чрез изработване /контролиране/  на серии 
от детайли;  
- контрол  и анализ на получените резултати; 
- подписване на Протокол за проведено обучение на операторите за работа с машината; 
- подписване на Финален Приемо-предавателен протокол за  окончателно приемане и въвеждане в 
експлоатация - по образец.  
(3). Детайлите, необходими за окончателното приемане на доставката се осигуряват своевременно от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) 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. 
б) да осъществи Доставката на място съгласно техническото предложение от Оферта (Приложение ІІ) от 
документацията за  участие и Чл.10. от Договора; 
в) да позволи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прегледа и провери техническото съответствие на доставеното 
оборудване с предложеното по оферта; 
г) да изпълни Доставката съгласно приложената към Договора ценовото предложение от Оферта 
(Приложение ІІ); 
д) да изпълни Доставката  качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
е) да отстрани за своя сметка допуснати недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на 
изпълнение на Договора, ако такива бъдат констатирани в срока по чл.9. от Договора.  
ж) да носи всички рискове, свързани със стоките, до момента на окончателното им приемане  от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставената стока следва да се опакова така, че да се избегне нейното повреждане или 
разваляне при транспортирането до  местоназначението - с фолио или др. материал и поставена върху 
палет за автомобилен транспорт.  
з) 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, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение 
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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. 
 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие при изпълнение на Доставката; 
б) да получи договорено възнаграждение при условията на настоящия Договор; 
 
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
а)  да заплати цената на Договора в съответствие с Чл.7; 
б) да осигури достъп на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото за инсталиране и пускане в 
експлоатация на  Доставката. 
в) да осигури всички необходими технически условия и средства за монтажа на Доставката на негова 
територия. 
 
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
а) да оказва текущ контрол при изпълнението на Доставката; 
б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената Доставка в срок, без отклонение от договореното 
и без недостатъци.  
в) да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяна на нискокачествена, непълна или дефектна Доставка по реда и в 
сроковете, определени в този Договор. 
г) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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. 
 
Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 
 
Чл.21. Гаранционният срок е в рамките на .................... месеца и започва да тече от датата на подписване 
на финалния Приемо-предаветелен протокол. 
Чл.22. При поява на дефекти в срока на предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок 
да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти. 
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите / недостатъците, възникнали в 
гаранционния срок, в 15-дневен срок от получаването на известието по предходната точка. 
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след констатиране на несъответствия или появили се скрити 
недостатъци на осъществената Доставка да поиска подмяната й в 30-дневен срок, както следва:  
а) за явни дефекти отразени в констативния протокол, съставен и подписан от двете страни по Договора;  
б) за скрити дефекти, отразени в констативен протокол, съставен при откриването им, но не по-късно от 
1 (един) месец от окончателното приемане на Доставката;  
 
 
ХІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.25. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
а) по взаимно съгласие; 
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б) при неоснователно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията си по 
Договора и ако последният не ги изпълнява в срок от  5 работни дни след изпращането на  писмено 
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
в) при 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; 
г) с окончателното му изпълнение, след изтичане на гаранционния срок по чл.21. 
 
ХІІ. САНКЦИИ  
 
Чл.26. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената Доставка в установения в договора срок, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получената авансова сума за стартиране на поръчката, както и неустойка в 
размер на 0,1% за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на Доставката.  
Чл.27. 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 5 % от стойността 
на Доставката. 
Чл.28. При неизпълнение на други условия по Договора, неизправната страна дължи на изправната 
неустойка, в размер до 5 % от цената на Договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението 
може да потърси обезщетение и за по-големи вреди: 
а) при прекратяване на Договора по чл. 25., т. а) страните не си дължат неустойка, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансово внесената сума за стартиране на 
поръчката; 
б) При прекратяване на Договора по чл. 25., т. б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора без 
предизвестие и не дължи каквито и да било обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
в) При прекратяване на Договора по чл. 25., т. в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора без 
предизвестие и не дължи каквито и да било обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 
ХІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА  
 
Чл.29. 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.  
Чл.30. Страната, засегната от непреодолима сума, 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. 
Чл.31. Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задължението се спира. 
Чл.32. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени 
действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 
 
XІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.33. Условията по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 ”б” и чл.14 от Общи условия към Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1052-С01 / 24.02.2020 се отнасят и до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение І І І). 
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Проект  BG16RFOP002-2.040-1052 на „Гарант” АД, финансиран от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 
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 „Гарант” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл.34. Комуникациите по този Договор се осъществяват в писмена форма. Всяка писмена комуникация, 
отнасяща се до този Договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да посочва заглавието 
и идентификационния номер на Договора, и трябва да се изпраща по пощата, факса, електронната поща 
или на ръка на следните адреси: 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
„Гарант” АД 
Индустриална зона 
3200  гр. Бяла Слатина 
Р. България 
Факс : 0915 / 8 26 06 
E-mail: garant_bsl@mbox.contact.bg  
 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Това изискване важи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл.35. Изменения и допълнения към Договора могат да се правят само след писмено съгласуване с 
Договарящия орган, в писмена форма, при взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна 
част от него и не могат да бъдат тълкувани поотделно. 
Чл.36. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл.37. Страните ще решават спорове възникнали при или по повод изпълнението на договора или 
свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по 
взаимно съгласие, а при непостигане на такова – спорът се отнася за решаване пред компетентен съд на 
територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.  
Чл.38. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
Чл.39. Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.40. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:  
а)  Образец на оферта за участие (Приложение I);  
б) Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение IІ);  
в) Общи условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1052-C01 / 
24.02.2020 (Приложение ІІІ ); 
 
 
 
За  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:................     За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................. 
 


