ДОГОВОР № BG16RFOP002-3.001-0714-C01– SU – 01
Днес ............ 2018 г. в с. Баничан 2905, м. Теплика, община Гоце Делчев, между:
„Пирин Спринг” АД, със седалище и адрес на управление: България, област Благоевград,
община Гоце Делчев, с. Баничан 2905, м. Теплика с ЕИК 101742219, представлявано от
Сергей Любенов Пандев, в качеството на Изпълнителен директор (“Възложител”), от една
страна,
и
……………. със седалище и адрес на управление: …………………………………………, с
ЕИК………………., представлявано от …………………………, в качеството на Управител
(“Изпълнител”) от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
Наименование на договора:
„Доставка на 1 бр. линия за производство, пълнене с минерална вода и опаковане на
галони 19 литра”
Идентификационен номер на договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0714-C01
Член 1 Предмет на договора
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка на 1 бр. линия за
производство, пълнене с минерална вода и опаковане на галони 19 литра”
Предметът на доставката е съгласно:
- Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0714-C01
- Техническата спецификация (Приложение 2) - неразделна част от настоящия
договор;
- Оферта на Изпълнителя (Приложение 1) - неразделна част от настоящия договор;
Член 2 Цена
(1) Общата стойност на договора е …………………… лева (с думи), без включен
ДДС, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.
(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.

За Възложител:
подпис и печат
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подпис и печат
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Член 3 Начини на плащане
(1) Плащанията се извършват както следва:
Междинно плащане в размер на 25% от стойността на договора – до 30 дни след
подписване на договора, демонстриране на готова раздувната машина и подписване на
протокол.
Окончателното плащане в размер на 75% от стойността на договора ще бъде извършено
до 60 дни след доставката, монтажа, работните проби, обучението на персонала на Пирин
Спринг от избрания доставчик, представяне на фактура оригинал и подписване на приемопредавателен протокол за доставки.
(2) Плащането се извършва чрез превод по банковата сметка на Изпълнителя:
………………….
………………......
…………………..
(3) Задължително условие за изплащане на сумата по договора е изписването на
текста: ”Разходите са по проект № BG16RFOP002-3.001-0714-C01 по ОП ”Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020”.
Член 4 Приемане на изпълнението на предмета на договора
Приемането на изпълнението на предмета на договора ще се извърши с доставката,
монтажа, работните проби, обучението на персонала на Пирин Спринг от избрания
доставчик, представяне на фактура оригинал и подписване на Приемо-предавателен
протокол за доставки (по образец на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 20142020)
Член 5 Срок за изпълнение на договора
Срокът за изпълнение е ...................месеца от подписване на настоящия договор, но не покъсно от датата на приключване на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова
помощ (29.03.2019 г.)

За възложител:
Подпис и печат

За Изпълнител:
Подпис и печат:
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Член 6 Права и задължения на Изпълнителя
(1) Изпълнителят се задължава да извърши “Доставка на 1 бр. линия за производство,
пълнене с минерална вода и опаковане на галони 19 литра”, отговаряща напълно на
описаното в Офертата на Изпълнителя (Приложение 1) в срока по чл. 5.
(2) Изпълнителят се задължава да не предоставя на трети лица за ползване, както и
да не използва в собствената си дейност, извън настоящия договор, информация станали
му известни като част от изпълнението на настоящия договор.
(3) Изпълнителят се задължава да информира текущо Възложителя за хода на
изпълнението на предмета на договора, както и за евентуално възникнали трудности и
предприетите мерки за отстраняването им.
(4) Изпълнителя е длъжен да осигури достъп до информация за изпълнението на
настоящия договор на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 и/или упълномощени от него лица, Сертифициращия
орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за
борба с измамите и Европейската сметна палата .
(4)
Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнения предмет на
договора съгласно чл. 3 от настоящия договор.
Член 7 Права и задължения на Възложителя
(1) Възложителят възлага изпълнението на определените в Приложение 1 задачи,
съобразно предмета на настоящия договор.
(2) Възложителят има право да иска от Изпълнителя информация за междинното
изпълнение на договорената доставка.
(3) Възложителят се задължава да съдейства на Изпълнителя за събиране на
необходимата за работата на последния информация преди започването, както и
по време на извършване на договорената работа.
(4) Възложителят се задължава да създаде в договорените срокове необходимата
вътрешнофирмена организация за извършване на работата по чл.1.
(5) Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителят при първо поискване
документите, необходими за извършване на дейността по чл.1, както и достъп до
помещенията и техническото оборудване на Възложителя, при условия и ред,
които са взаимно съгласувани.
(6) Възложителят се задължава да извърши плащането в размера, по начина и в
срока, определени в настоящия договор.
(7) Възложителят е длъжен да изпълни задълженията си по приемането на предмета
на настоящия договор, ако изпълнението отговаря на изискванията от Приложение 1.

За Възложител:
подпис и печат

За Изпълнител:
подпис и печат
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Член 8 Санкции
(1) Санкции при забавено изпълнение
1. Ако Изпълнителят по своя вина не извърши договорената доставка в срока,
посочен в договора, Възложителят има право без официално уведомяване и без да се
засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка на стойност 0,1 %, но
не повече от 10 % от общата стойност на договора, за всеки ден от периода между
крайния срок за изпълнение и датата на реално изпълнение.
Ако Възложителят по своя вина не извърши договореното плащане, посочено в договора,
в срок, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му
възможности за обезщетение, на неустойка на стойност 0,1 %, но не повече от 10 % от
общата стойност на договора, за всеки ден от периода между крайния срок за плащане и
датата на реалното плащане.
(2) Санкции при неизпълнение
1. Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение,
произтичащо от него, носи отговорност за неизпълнение на договора.
2. В случай на неизпълнение засегнатата страна има право на следните
обезщетения: а) обезщетение за вреди; и/или б) прекратяване на договора.
Член 9 Прекратяване на договора
(1) Прекратяване на договора от Възложителя
1. Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент с 14-дневно
предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на
Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или неуспех да изпълни задълженията си
по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременно
изпълнение на услугата;
в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на
Възложителя;
г) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи
договор с подизпълнители без да е упълномощен от Възложителя;
д) 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 в полза на
кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;
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е) когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за
нарушения на професионалната етика;
ж) в случай че Изпълнителя е виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по
какъвто и да било начин и доказуемо от страна на Възложителя;
з) 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;
и) когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и неизпълнение на
задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема,
финансирана от бюджета на Общността;
й) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице,
характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е
отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);
к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора;
2.
Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя
по договора. Изпълнителят не отговаря за забава при прекратяване на договора, без да се
засяга отговорността на същото основание, която вече е възникнала.
3.
Възложителят е длъжен предавайки известието за прекратяване на договора, да
даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на
изпълнението на предмета на договора и за ограничаване на разходите до минимум.
4.
До завършване изпълнението на доставката, Възложителят не е обвързан с
допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да
предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи,
които е направил във връзка с довършване на доставката, дължими на Изпълнителя към
момента на прекратяване на договора.
(2) Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя
1. Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато
Възложителят:
а) не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;
б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани; или
в) когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за
повече от 10 дни на основания, които не са записани в договора и не по причина на
неизпълнение от страна на Изпълнителя.
2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на Възложителя
или Изпълнителя по договора.
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Член 10 Извънредни обстоятелства (force major)
(1)
Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора,
дължащо се на извънредни обстоятелства (force major), възникнали след датата на
уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на
договора в сила, ако това стане по-рано.
(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.
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, 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 и ръководителя на проекта, като посочат конкретните
обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи
писмени указания от ръководителя на проекта 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 ръководителя на проекта указания за това.
(5)
Ако Изпълнителят направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на
Възложителя или по причина на използваните от него алтернативни средства да
изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на
удостоверяване от Възложителя.
(6)
Ако извънредните обстоятелства (force major) продължат повече от 30 дни, всяка
от страните има право да прекрати договора с десет 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.

За Възложител:
подпис и печат

За Изпълнител:
подпис и печат
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Член 11 Уреждане на спорове
Всякакви спорове между Страните, които могат да се появят по време на изпълнението на
договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), ще бъдат
отнесени до компетентния български съд в съответствие с националното законодателство
на Възложителя.
Член 12 Общи условия
(1)
Изпълнителят се съгласява да спазва и условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и
14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ – Приложение 2 към настоящия договор.
Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен
вид и са подписани от двете страни.
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите и действащото законодателство.
(3)
Министерство на икономиката като Управляващ орган, предоставящ безвъзмездната
финансова помощ по договор № BG16RFOP002-2.002-0060-C01 не е страна по настоящия
договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили вследствие
изпълнението на настоящия договор. Носенето на отговорност се определя съгласно
действащото законодателство.
(4)
Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички
необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведомят незабавно
Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика
подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице при хипотезите описани в чл. 4.2 от
Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ – Приложение 2 към настоящия договор.
(5) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
-Приложение 1 – Оферта на Изпълнителя
- Приложение 2 – Техническа спецификация
-Приложение 3 -Членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия към
финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Настоящият договор е изготвен на български език в два оригинала, един за Възложителя и
един оригинал за Изпълнител
За Възложител:
За Изпълнител:
Сергей Пандев
/Изпълнителен директор/
„Пирин Спринг“ АД

........................
/Длъжност/
.........................

подпис, печат

подпис, печат
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