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Договор за доставка на дълготрайни материални активи 
(ДМА) 

No……………………… 

 

Днес, ……………… г., в с. Игнатица, се сключи настоящият договор за доставка между: 

„ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД, ЕИК 106592921, с адрес на управление с. Игнатица, ул. Мир 
№8, общ. Мездра, обл. Враца, представлявано от Цветан Бойчев Иванов – 
Управител, бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ No BG16RFOP002-2.001- 
0746-С01, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

………………………., ЕИК …………………, с адрес на управление 
……………………………………, представлявано от ………………. – …………………… 
наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

Във връзка с Решение No ........./ ....... 2016 за класиране на оферти и определяне на 
изпълнител по процедура с предмет: “Доставка на дълготрайни материални активи 
(ДМА) - машини и оборудване“ - обособени позиции, съгласно Техническата 
спецификация“, както следва: Обособена позиция 1 - Анализатор на химическия състав 
на металите - 1 бр.; Обособена позиция 2 - Лентова отрезна машина - 1 бр., в 
изпълнение на ДБФП No BG16RFOP002-2.001-0746-C01 по процедура BG16RFOP002-
2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП, финансирана по ОПИК 
2014-2020. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

1. Предмет на договора 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да осъществи Доставка на 
дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване съгласно Техническата 
спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Анализатор 
на химическия състав на металите - 1 бр.; Обособена позиция 2 - Лентова отрезна 
машина - 1 бр., в количество, състав, качество, по начин и в срокове, съгласно 
предложена Оферта, представляващи неразделна част от този договор;  

(Описват се конкретните обособени позиции, за които се сключва договора) 

1.2. Неразделна част от настоящия договор са: 
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1.2.1. Оферта за доставка на договорените дълготрайни материални активи (ДМА), 
съдържаща една или повече конкретни обособени позиции с технически 
характеристики, начин на доставка, цена, срок на доставка, гаранционен срок, условия 
за поддържане на гаранцията, придружителни документи, начин на плащане и други 
предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия; 

1.2.2. Приложение Й - “Общи условия към финансираните по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ”; 

2. Цена и начин на плащане 

2.1. За качественото изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на стойност ………………., определена в предложената, 
оценена и приета Оферта, представляващи неразделна част от този договор от 
включваща сумите по следните обособени позиции:  

2.1.1. Обособена позиция 1 - Анализатор на химическия състав на металите - 1 бр. -
..............лв.;  

2.1.2. Обособена позиция 2 - Лентова отрезна машина - 1 бр. -..............лв. 
 

(Описват се конкретните обособени позиции, за които се сключва договора) 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да осъществи плащането на дължимите суми, както 
следва: Авансово плащане до 50% от договорената стойност и окончателно 
(балансово) плащане до 100% след приемане на всички дейности и подписване на 
Приемо-предавателен протокол за доставката, но не по-късно от срока за изпълнение 
на договора за безвъзмездна финансова помощ - 22.12.2016 г.;  

(Стойностите на авансовото и финалното плащане са съгласно офертата.) 

 

3. Права и задължения на страните 

3.1. Страните се задължават да изпълняват отнасящите се за всеки от тях 
изисквания, определени в Приложение Й “Общи условия към финансираните по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” – неразделна част от този договор. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни изискванията на т. 1.8. от Приложение Й и по-
конкретно условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 14 от него; 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

3.2.1. Да получи доставката по т. 1.1. в срок и при условията, обявени в Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16RFOP002-2.001- 0746 „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени 

продукти“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
3 

3.2.2. Да осъществява контрол по изпълнението относно качеството, количеството, по 
етапите на изпълнение, техническите параметри, доставката, монтажа, обучението, 
техническите проби и др. във всеки момент на изпълнението на договора, без с това да 
пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

3.4. Да плати уговорената цена съгласно приетата Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по 
описания в нея вариант; 

3.5. Да осигури необходимите условия за нормално протичане на доставката, 
монтажа, обучение на оператори, пускането в действие и техническите проби; 

3.6. Да осигури всички присъщи за изпълнение на дейностите по предходната точка 
ресурси, технически средства, достъп до оборудване и информация, необходими за 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право  

3.8. При точно и качествено изпълнение на задълженията си по настоящия договор 
да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените 
условия; 

3.9. Да му бъдат възстановени преведените по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
средства като гаранция за изпълнение или да бъде освободена осигурената от него 
банкова гаранция, до 1 (един) месец след приемане на изпълнението на доставката; 

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на договорените ДМА в 
пълно съответствие с условията, обявени в Офертата; 

3.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорените ДМА във 
функциониращо състояние като подпише изискваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-
предавателни документи, съобразени с изискванията на договора за БФП; 

4. Използване на документи и информация по договора 

4.1. Никоя от страните не може без предварително писмено съгласие на другата 
страна да дава гласност на договора, на клаузи от него или конфиденциална 
информация за другата страна, на трети лица или на свои служители, които нямат 
служебни задължения, свързани с изпълнението на договора; 

4.2. Предоставянето на информацията във връзка с този договор на служители на 
страните, трябва да става конфиденциално и само до степента, необходима за целите 
на изпълнението на договора. 

5. Гаранция за изпълнение 

5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността (без 
ДДС) на договорените за доставка ДМА или ............... (..............) лева.  

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16RFOP002-2.001- 0746 „ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД с нов производствен капацитет и подобрени 

продукти“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
4 

5.2. Гаранцията за добро изпълнение се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди 
подписване на Договора и е условие за неговото подписване. 

5.3. Форма на гаранцията е паричен превод по обявената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или оригинал на банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.4. Гаранцията за изпълнение може да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
неизпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
се задължава писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своето намерение да се 
възползва от правото си в срок от 7 (седем) дни, като посочи договорните задължения, 
които не са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
посочените в уведомлението свои задължения в срок по предходното изречение, то 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои банковата гаранция до дължимия размер. 

5.5. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответният 
документ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от един месец след датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършване на 
доставката. 

5.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава и не се усвоява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между 
страните и въпросът е отнесен за решаване пред съда. 

6. Кореспонденция, уведомяване и документиране на дейностите 

6.1. Всички уведомления, направени между страните по договора, са валидни 
единствено в случай, че са направени в писмена форма, чрез писмо, по електронен 
път или факс на български език. 

6.2. Адресът за уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е:....................................................... 

6.3. Адресът за уведомяване на ИЗПЪЛНИTЕЛЯ е:....................................................... 

6.4. Уведомлението влиза в сила при получаване на потвърждение от получаващата 
страна или на посочената дата за влизане в сила, в зависимост от това, коя от двете 
дати е по-късна. 

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите 
пречки по време на изпълнението на договора, които застрашават навременните 
доставки, както и писмено да посочи вероятната продължителност на забавянето и 
причините за това. 

6.6. След получаването на писменото уведомление ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 5 
работни дни, трябва да направи оценка на ситуацията и може да удължи срока за 
изпълнение. В тези случай удължаването на сроковете трябва да се извърши чрез 
двустранно подписан анекс. 
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6.7. Счетоводните документи се изготвят и оформят съгласно разпоредбите на 
Закона за счетоводството на Република България. Първичните счетоводни документи 
(фактурите), които се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на плащания по 
този договор, задължително съдържат информация за основния договор за БФП, в 
рамките на който се осъществява доставката. 

7. Качество, гаранционен срок и поддръжка 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените ДМА ще бъде в съответствие с 
техническите изисквания и предложената от него Оферта – неразделна част от този 
договор. Гаранционният срок тече след инсталацията и приемането на ДМА с 
окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от страните.  

7.2. В случай, че в рамките на гаранционния срок се установят скрити недостатъци, 
за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е 
длъжен да реагира за определеното в Офертата време за реакция и да отстрани 
констатираните недостатъци в най-кратък срок, съгласуван между страните; 

7.3. Всички разходи по отстраняване на възникнали проблеми, освен тези, 
причинени от неправилна експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

7.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не успее да отстрани недостатъците в срока, 
съгласуван между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани повредата сам и за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи ще бъдат фактурирани на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8. Отговорност и санкции 

8.1. В случаите на непреодолима сила се прилага чл. 306 от Търговския закон. 

8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не успее да достави, инсталира, пусне в 
действие и предаде договорените ДМА или, ако оборудването не бъде прието в 
рамките на договорените тук срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в 
размер на 0,3% (нула цяло и три процента) дневно от цената на Договора, за всеки ден 
закъснение до успешното приемане на съответния етап, но не-повече от 10% (десет 
процента) от цената от Договора. В момента на достигане на максимума по 
предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали договора по 
отношение на неизпълнената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от него, съгласно клаузите на 
Договора.  

8.3. Изплащането на обезщетенията не лишава съответната страна от правото да 
търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо 
основание, но не повече от размера на договора. 

9. Влизане в сила, срок на действие, прекратяване и разваляне на договора 

9.1. Договорът влиза в сила от датата на полагане на подписа от втората страна; 
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9.2. Договорът се прекратява с приемането на предвидените ДМА с изключение на 
клаузите, касаещи гаранционната поддръжка. 

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от наличието на каквото и да е било обезщетение 
за нарушаване на договора, има право да прекрати договора при частично 
неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на която и да е част от него, като предостави на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тридесет (30) дневен срок за нейното изпълнение, с предупреждение, 
че след изтичането му ще счита договора за прекратен, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее 
да изпълни съответното изискване. 

10. Други условия 

10.1. Страните по този договор могат да го изменят или допълват по взаимно 
съгласие в писмена форма при възникване на обстоятелства, в резултат на които 
договорът засяга интересите на някоя от тях. 

10.2. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се 
решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения. 

10.3. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали в процеса на 
изпълнението му, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане 
на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на Република 
България. 

10.4. Страните могат да променят или изменят условията по този договор по взаимно 
съгласие чрез сключване на Анекси към него в писмена форма, предварително 
одобрени от Управляващия орган (УО) по реда, определен в Ръководството за 
изпълнение на договори, финансирани по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“. 

10.5. Управляващия орган (УО), предоставящ безвъзмездна финансова помощ (БФП) 
по проекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е страна по настоящия Договор и не носи 
отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение 
на настоящия Договор в изпълнение на изискванията на Приложение Й - “Общи 
условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ” – неразделна част от този договор. 

11. Заключителни разпоредби 

11.1. Копие на настоящия договор може да бъде предоставян ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
Управляващия орган във връзка с изпълнение на основния договор за безвъзмездна 
финансова помощ. 

11.2. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото 
гражданско законодателство на Република България. 
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Неразделна част от този договор са: 

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на договорените дълготрайни 
материални активи (ДМА); 

2. Приложение Й - “Общи условия към финансираните по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ”; 

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра. 

 

СТРАНИ: 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

.........................../………………/    ........................./……………./ 
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