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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ BG161PO003-2.1.12./4МС-02-223-Su-01

Днес, ……………….2012 г., в гр. между:
Фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД, със седалище и адрес на управление: , гр. София, п.к.1574, р-н Слатина,
бул. ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ No 13, СКЛАД 127, ЕИК 175085930, представлявано от Стефан Георгиев
Митов в качеството му на Управител, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
и
Фирма ........................, със седалище и адрес на управление ................................................................, с ЕИК
............................, представлявана от ....................................................... , в качеството му на управител,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана линия за дозиране и опаковане.
2) Доставката е в съответствие с предварително заложените изисквания, сроковете и условията,
съдържащи се в този Договор и в одобрената оферта, предоставена от Изпълнителя,
представляваща неразделна част от настоящия Договор, както и в съответствие със заложените
параметри в подписания между ‘Кони Селект Фрухт’ ООД и Договарящият орган Договор
4МС-02-223/03.08.2012 за безвъзмездна финансова помощ, Операция BG161PO003-2.1.12
„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в
предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” (ОПРКБИ), проект Внедряване на система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’
ООД
2. ЦЕНА
(1). Общата стойност на договора е ........................... лева(.................... лв), без включен ДДС, съгласно
финансовата оферта на Изпълнителя. /Преизчисляването в евро от породените в национална валута
разходи ще се извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро=1,95583 лева./
(2). Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на Изпълнителя по този
договор. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
(3). Плащанията се извършват съгласно чл.3.
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3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
(1) Собствеността на доставката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълното заплащане на цената ,
посочена в чл.2.1.
(2) Заплащането се извършва в български лева, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
- авансово плащане в размер на 25% от стойността на договора след подписване на договора и
издаване на фактура за авансово плащане.
- междинно плащане в размер на 65% от стойността на договора при готовност за доставка и
издаване на фактура за междинно плащане.
- окончателно (балансово) плащане в размер на 10% от стойността на договора – след монтаж и
въвеждане в експлоатация на оборудването, подписан финален приемо-предавателен протокол и
издадена фактура за балансово плащане.
(3).В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забави плащането на сумата по чл. 3.3, той дължи неустойка в размер
на 0,01 % на ден, изчислена върху размера на дължимата сума, но не повече от 10% от размера на
дължимата сума.
4. ДОСТАВКА
(1). Всички рискове от погиване или повреждане на стоките се поемат и са за сметка на Изпълнителя до
приемането им в уговореното местоназначение. 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.
Място на приемане на доставката: , гр. София, п.к.1574, р-н Слатина, бул. ПРОФ. ЦВЕТАН
ЛАЗАРОВ No 13, СКЛАД 127
5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА/ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Срокът за изпълнение на доставката е ...... след подписване на настоящия договор, но не по -късно от
срока на договора за безвъзмездна финансова помощ
6. ГАРАНЦИЯ И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
(1) Изпълнителят е длъжен да гарантира:
1. че доставените стоки са нови, неизползвани и напълно изправни и отговарят точно на заложените им
технически параметри.
2. че всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или
изработката.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя Гаранционно обслужване на стоките, предмет на настоящия договор, в
срок, определен в предложената техническа оферта.
7. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
(1). 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.
(2).Страните са длъжни да се уведомяват взаимно и незабавно не по-късно от 5 (пет) работни дни за всяко
форсмажорно обстоятелство. Ако форсмажорното обстоятелство пречи на осъществяването на
доставката 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 доставката ще бъде възстановена на Възложителя в разумен срок.
8 . ПОДСЪДНОСТ
(1).Осъществяването на доставката от Изпълнителя на Възложителя, предмет на този Договор, следва да
се тълкува според законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.

9. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(1). Изпълнителят е длъжен да изпълни доставката съобразно описанието на офертата, съдържащо се в
Приложение I към настоящия договор и с оглед изпълнение на предвидените в Договора за
безвъзмездна помощ цели.
(2). Изпълнителят трябва да изпълни 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 предвидени в договора.
(3). Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва условията на чл. 1 , чл. 3, чл. 4 , чл.5, чл. 6 , чл. 11.3’б’ и 14.5, във
връзка с чл.1.7 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова
помощ (в т. ч. договора, сключен между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Кони
Селект Фрухт ООД) – Приложение 2 към настоящия договор.
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(5). 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.
(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(6.1.) Да заплати цената по договора по реда и при условията в него.
(6.2.) Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във
връзка с изпълнението на договора.
.
10.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай че с действие или
бездействие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ препятства постигането на основната цел на Договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
забави с повече от петнадесет дни плащането по член 3 от настоящия Договор.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай, че с действие или
бездействие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препятства постигането на основната цел на Договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
забави с повече от петнадесет дни задължениата си по чл. 4 и чл. 5 от настоящия Договор.
(3). В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ползва от правото си да прекрати едностранно Договора по
предходната алинея първа, развалянето става с писмено предизвестие, изпратено поне десет дни
предварително, с писмо с обратна разписка. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи
възстановяване на вече получено възнаграждение.
(4). В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ползва от правото си да прекрати едностранно Договора по
предходната алинея втора, развалянето става с писмено предизвестие, изпратено поне десет дни
предварително, с писмо с обратна разписка. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
възстановяване на вече доставено оборудване.
(5). Настоящият Договор може да бъде прекратен и поради:
а) поставяне на забрана на дейността на една от страните по Договора;
б) по взаимно съгласие.
11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
(1). Нито Изпълнителят, нито Възложителят могат да делегират, да отстъпват или да прехвърлят всички
или някои от правата или задълженията си по този Договор.
(2). 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.
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(3). Настоящия договор се изпълнява според разпоредбите на ПМС 55 от 12 март 2007 г. За условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.
(4). Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра, като всеки от тях има еднаква сила.
(5).Този Договор влиза в сила и подлежи на изпълнение след подписването му от оторизирани
представители на двете страни и след одобрението му от Договарящия орган.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
(1) Одобрена оферта за участие в процедура открит избор с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на автоматизирана линия за дозиране и опаковане от дата ..........................,
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.

За „.............................”:

За „Кони Селект Фрухт” ООД:

_____________________________

_________________________
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