ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

Проект
ДОГОВОР
№ BG161PO003-1.1.07-0199-C0001-Su-ХХ
за Доставка на (наименование на актива по съответната обособена позиция)
Днес ……2014 г. в гр. Казанлък между
„Арсенал”АД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, бул. „Розова долина”
№ 100, ЕИК 833067612, представлявано от Николай Христов Ибушев –
Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
……………………..........…… със седалище и адрес на управление: гр. ............................,
ул. ................................, ЕИК ..........................., представлявано от .....................
................................... - .........................., наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга
страна
се сключи настоящият договор за следното
Чл. 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави, монтира и
пусне в експлоатация (наименование на актива по съответната обособена позиция) , с
технически и функционални характеристики съгласно офертата - приложение 1 към
настоящия договор, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в процедурата за избор,
проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 2.СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Срокът за изпълнение на договора е ................................................................................,
но не по-късно от крайната дата на изпълнение на договора за безвъзмездна помощ
BG161PO003-1.1.07-0199-С0001
Чл. 3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Договорената цена без ДДС е ...................................... лв
3.2. Договорената сума по т. 3.1 плюс полагащия се ДДС се изплаща по следната схема:
За обособена позиция 1:

- авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора в седемдневен срок от
подписване на договор и представяне на фактура от Изпълнителя;
- окончателно плащане в размер на 70% от стойността на договора в седемдневен срок
след доставка и пускането в експлоатация на актива, подписване на приемопредавателен и финален приемо-предавателен протокол за доставки и представяне на
фактура от Изпълнителя.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Арсенал” АД и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.”
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За обособена позиция 2

Окончателно плащане в размер на 100% от стойността на договора в седемдневен срок
след доставка и пускането в експлоатация на актива, подписване на приемопредавателен и финален приемо-предавателен протокол за доставки, и представяне на
фактура от Изпълнителя.
3.3. Всички плащания по този договор се извършват по банков път срещу издадени
данъчни фактури.
Чл. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. Да осигури всички необходими технически
монтажа/инсталиране на актива на неговата територия

условия

и

средства

за

4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с чл. 3 на договора.
4.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да
изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на неоснователно неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията си по договора и/или
приложенията към него и ако последният продължава да не ги изпълнява в срок от 5
работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. Да получи цената на договора по условията на чл. 3
5.2. Да изпълни предмета на договор в срока по чл. 2.
5.3. 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.
5.4. (Само за обособена позиция 2:) След доставка и инсталиране на специализираната
софтуерна система в едномесечен срок доставчикът да реализира с нея на територията
и в присъствието на бенефициента 5 (пет) конкретни представени от бенефициента с
техническо задание тестови производствени задачи, при което да се докажат всички
посочени в офертата на доставчика функционални и технически характеристики.
5.5. 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, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение 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.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Арсенал” АД и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.”
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Чл.6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. ПРОТОКОЛИ
6.1. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписани от двете страни
приемо-предавателен протокол за доставки и финален приемо-предавателен протокол
за доставки, като последният е основание за окончателно плащане. (Само за обособена
позиция 2:) Финалният приемо-предавателен протокол се подписва след изпълнението
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.4. и доказване на всички посочени в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ функционални и технически характеристики на
специализираната софтуерна система.
Чл.7.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
7.1. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете, залегнали в този договор , за
всеки просрочен ден той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лихва в размер на 0,05 % на ден
върху цената по този договор , но не повече от 10 % от цената по договора.
7.2. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , същият заплаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,05 % неустойка на ден върху забавеното плащане , но не повече
от 10 % от цената по договора.
7.3. (Само за обособена позиция 2:) При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията
му по т. 5.4. или ако при изпълнението на тези задължения не се докажат всички
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ функционални и технически характеристики
на специализираната софтуерна система, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 200% (двеста процента) от цената на договора.
Чл.8. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява гаранционно обслужване/поддръжка на
доставеният/ата (наименование на актива по съответната обособена позиция) , в течение на
..................... месеца, като извършва поправка на всеки един възникнал не по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефект за своя сметка.
8.2. В периода на гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява повредата до .........
часа, считано от времето на подаване на сигнал за възникнала повреда директно от
актива или писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.9. ФОРС МАЖОР
9.1. Всички обстоятелства от извънреден характер, които могат да се появят след
влизането на Договора в сила, поради непредвидени или непредсказуеми обстоятелства
и правят пълното или частично изпълнение на задължението невъзможно, ще се считат
за ФОРС МАЖОР.
9.2.ФОРС МАЖОР се считат обстоятелствата като: земетресение, наводнение, война,
независимо дали е обявена или не , революции, граждански войни, бунтове, стачки,
въстания, стачки в промишлеността и транспорта, в случай че те са свързани с
невъзможност да бъде изпълнен Договора или забавено неговото изпълнение.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Арсенал” АД и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.”
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9.3. Страната позоваваща се на ФОРС МАЖОРНИ обстоятелства е длъжна да уведоми
другата страна писмено относно появата на подобно събитие в срок от 10(десет) дни от
неговото започване.
9.4. В случей, че стане невъзможно изпълнението на Договора в упоменатия срок,
поради наличието на ФОРС МАЖОР, страната, която е под въздействие на ФОРС
МАЖОР, има право да отложи своите договорни задължения за период равен на
периода на действие на ФОРС МАЖОРА, като в този случей закъснението няма да се
счита за неизпълнение.
Чл.10. ОБЩИ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
10.2. Условията на членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б) и 14 от общите условия – приложение
към Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0199-C0001,
сключен между „Арсенал”АД и Договарящия орган по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., се отнасят и за
страните по настоящия договор.
10.3. Изменения и допълнения към настоящия договор могат да се правят само в
писмена форма , при взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна част от
договора и не могат да бъдат тълкувани по отделно.
10.4. Всички възникнали спорове се решават между страните с взаимни компромиси и
разбирателство, а при не постигане на такива споровете се отнасят за решаване от
компетентния съд по седалището на Възложителя.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
Приложения:
1. Оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие в проведената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура за избор на изпълнител.
2. Извлечение от Общите условия – приложение към Договор за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0199-C0001 - членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 (б)
и 14

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Арсенал” АД и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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