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Проект 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

BG16RFOP002-2.001-0998-C01/Su- 

 

Днес, …... 2016 г. в гр. Пловдив, между 

   

„Завод за шлифовъчни машини” АД, ЕИК 825400825,  с адрес: гр. Асеновград, ул. Козановско 

шосе 13, представлявано от Иван Марков – изпълнителен директор, наричано по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и  

 

……………………., ЕИК ……………, с адрес: гр. …………..,  ул. ………………..,   

тел. ……………, факс: …………….., представлявано от …...........………………, в качеството му 

на …………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

се сключи настоящият договор за следното: 

   

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

Доставка на оборудване Файбър лазер – 1 бр., наричано по-нататък  “Доставка”, съгласно 

Техническата спецификация в Приложение 1, представляваща неразделна част от настоящия 

договор, и Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед/Решение № …………….. 

г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по открит избор за 

определяне на изпълнител с предмет Доставка на оборудване Файбър лазер – 1 бр.., 

проведена при условията и по реда на Закон за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), обн. Дв. Бр.101 от 22 декември 2015г. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Доставката, предмет на настоящия договор, до 

мястото на изпълнение на проектните дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящо се в гр. 

Асеновград, ул. Козановско шосе 13  

  

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано до 

момента. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължението да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер 

на ……………….  (……………………….) лева (евро),  

(2) Цената, съгласно чл. 2, ал. 1, включва стойност без ДДС при доставка до мястото на 

изпълнение, посочено в чл. 1, ал. 2.. 

 

Чл. 3 (1) Цената по чл. 2, ал. 1 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с банков превод по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BIC: ……………….; IBAN: ……………………… при ……………… банка, 

както следва: 
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1. Окончателно (балансово) плащане - в размер 100% от общата стойност на този 

договор, платими до 30 календарни дни след издаване на проформа фактура и след 

доставка, монтаж и тест на оборудването в работните помещения на „ЗШМ” АД срещу 

подписан приемо-предавателен протокол, вкл.подписване на финалния приемателно-

предавателен протокол.   
 

(2) Плащането се счита извършено в деня на заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Ако в резултат на прекратяването или неизпълнение на договора по каквато и да било причина, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови вноските, такова възстановяване ще бъдат направено в 

съответната валута на договора без лихва и без да се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поема някаква загуба 

от обмен. 

(4) Ако след сключването на договора се окаже, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпитва финансови затруднения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да изискват гаранции, или да прекрати договора и изиска 

обезщетение. 

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ измени оборудването без писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички 

неизпълнени плащания автоматично стават дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 4 Собствеността преминава към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на получаване на дължимата сума от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а рискът от погиване и повреждане от момента на предаване на доставката след 

подписването на приемо-предавателния протокол  в частта “извършена доставка” (Частта за 

инсталиране се подписва след инсталация и проби). 
 

III. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА  

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави 

описаната в чл. 1 доставка в срок до …… (мин. 1 месец – макс. 13 месеца), но не по-късно от крайния 

срок на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

Чл. 6. (1) Доставката, предмет на договора, ще бъде предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез приемо-

предавателен протокол, подписан от страните по договора или от надлежно упълномощени от тях лица. 

Приемо-предавателният протокол удостоверява получаването на доставката. 

 (2) При констатирани нарушения на опаковката и/или липси в доставката, задължително се съставя 

констативен протокол подписан от страните по договора или от надлежно упълномощени от тях лица. За 

отстраняване на недостатъците, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок от 10 дни, считано от датата на 

получаване на констативния протокол по този член. 

(3) След отстраняване на недостатъците, се съставя окончателен приемо-предавателен протокол. 

 

Чл. 7. Срокът за изпълнение на договора, посочен в чл. 5, започва да тече след подписване на 

настоящия договор за доставка и извършване на авансово плащане по него и изтича след 

подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6 (1).  

 

 

IV. ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗПРОБВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно инсталацията и пускането в експлоатация на 

оборудването. 

(3). След успешно инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването се подписва финален 

приемо-предавателния протокол.  
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(4). При констатирани нарушения или проблеми при работа на оборудването, се съставя констативен 

протокол подписан от страните по договора или от надлежно упълномощени от тях лица. За 

отстраняване на недостатъците, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок от 10 дни, считано от датата на 

получаване на констативния протокол по този член. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. (1). При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процент) от стойността на договора. 

(2). Гаранцията трябва да бъде представена във вид на парична сума (депозит), преведна по 

банкова сметка на Възложителя. Тя трябва да бъде внесена по банкова сметка на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ................................................... Всички банкови разходи, свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) В 10/десет/ дневен срок след изтичане на гаранционния срок по чл.10(1), т.3, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да върне гаранцията по чл.8 (1) . 
 

V. ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗПРОБВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно инсталацията и пускането в експлоатация на 

оборудването. 

(3). След успешно инсталиране и пускане в експлоатация на оборудването се подписва финален 

приемо-предавателния протокол.  

(4). При констатирани нарушения или проблеми при работа на оборудването, се съставя констативен 

протокол подписан от страните по договора или от надлежно упълномощени от тях лица. За 

отстраняване на недостатъците, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава срок от 10 дни, считано от датата на 

получаване на констативния протокол по този член. 

 

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 10. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави следните гаранционни и 

следгаранционни условия на доставката, предмет на този договор: 

1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) -  Минимален срок на реакция: 

1 час; Максимален срок за реакция: 24 часа 

2. Срок за отстраняване на повредата (в часове) - Минимален срок за отстраняване на 

повредата: 3 часа; Максимален срок за отстраняване на повредата: 72 часа 

3. Срок на гаранцията (в месеци)  - Минимален срок на гаранцията: 12 месеца; Максимален 

срок на гаранцията: 120 месеца 

4. Цена на технически час за обслужване в периода на следгаранционна поддръжка (в лв.)  

макс. до 60лв/час 

 (2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира и декларира, че доставката, предмет на този договор, се състои от 

оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от производителите 

характеристики. 

(3). В рамките на гаранционния срок по ал. 1 , ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да отстрани появили се 

неизправности и повреди, включени в гаранцията. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора; 

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката; 

(3) Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор; 

 

Чл. 12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да изпълни предмета на настоящия договор съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Да извърши възложената му доставка в срок до …… (мин. 1 месец – макс. 13 месеца) от датата на 

влизане в сила на договора, но не по-късно от 30 календарни дни преди крайния срок на договора за 

безвъзмездна финансова помощ. 

(3) Да носи отговорност и да гарантира, че доставката ще бъде осъществена в съответствие с 

действащите норми за този род дейности. 

(4) Да осъществява надзор по време на изпълнението на договора. 

(5) Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол, 

и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.  

(6). Да поиска временното спиране на изпълнението на договора в случай, че работната площадка 

(помещение) не е пригодено за монтаж на оборудването 

  

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1). да оказва текущ контрол при изпълнението на договора; 

(2). да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци.  

(3). да поиска временното спиране на изпълнението на договора в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може 

да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите технически условия и средства за монтажа на активите на 

територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 14.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за извършената доставка по чл. 2 от 

настоящия договор съобразно реда и условията по чл. 3 от настоящия договор; 

(2) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му доставка; 

(3) Да приеме доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 15. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора или той е с недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката, констатирано с приемо-предавателен 

протокол подписан от двете страни докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни своите задължения по договора. 

(2) Когато доставката притежава такива недостатъци, които я правят негодна за ползване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно нейното обичайно предназначение или ако отклонението е от такъв характер, 

че доставката съгласно чл.1 не може да бъде ползвана съгласно обичайната употреба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да развали договора по правилата на ЗЗД. 

 

IX. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПО НАТАТЪШНА ОТГОВОРНОСТ  

Чл. 16. (1). Всички права и претенции от страна на Възложителя, независимо на каква база се основават, 

са изчерпателно покрити от настоящия Договор. По-специално, изключват се всякакви претенции, които 

не са изрично споменати тук и се отнасят за щети, намаление на цени, отмяна или прекратяване на 

договора.  
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(2). Възложителят няма право в никакъв случай да предявява иск за щети, с изключение на компенсация 

за разходите за поправка на дефекти в оборудването. Това по-специално се отнася за, но не се 

ограничава със, загуба на производство, загуба на използване, загуба на поръчки, загуба на печалба и 

други преки или непреки или последващи щети. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. Настоящият договор се прекратява: 

(1). с окончателното му изпълнение. 

(2). по взаимно съгласие, изразено в писмен вид. 

(3). с едностранно изявление на изправната страна при виновно неизпълнение от другата страна. В този 

случай, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна. 

 

ХI. НЕУСТОЙКИ  

Чл. 18. В случаите на невиновно неизпълнение на договорни задължения, страните следва да 

възстановят всички плащания или доставки, извършени по договора. 

Чл. 19. При забавено изпълнение в срока по чл. 5, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка 

в размер на 0.1% от цената по чл. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 5%.. 

Чл. 20. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума 

за всеки просрочен ден, но не повече от 5%. 

Чл. 21. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 

стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

ХII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

Чл. 22 (1) Всички спорове породени от този договор отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празнотите в договора, 

страните ще решават по взаимно съгласие. 

(2) Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с този договор, както и с 

неговото изпълнение, прекратяване или недействителност, които не могат да бъдат уредени по взаимно 

споразумение, ще бъдат предявени пред компетентния български граждански съд. 

 

ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 23.  Страните по договора декларират, че са запознати и ще спазват разпоредбите на чл. 1 

от Общите условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова помощ”. 

Чл. 24. Страните гарантират, че условията, приложими към тях по силата на членове 1.1, 1.2, 

1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,12, 14 и 15 от Общите условия към финансираните по Оперативна 

програма “ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова 

помощ”, се отнасят и до техните партньори, а условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 «б» и чл. 14  

от същите Общи условия, до всички техни изпълнители. Те са длъжни да включат разпоредби в 

този смисъл в договорите, които сключват с тези лица. 

Чл. 25. Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от 

страните. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............................  

(Име, подпис и печат)                                              (Име, подпис и печат)  
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Проект  BG16RFOP002-2.001 -0998/25.04.2016 „Подобряване на производствения капацитет на Завод за 

шлифовъчни машини АД чрез закупуване на машина за лазерно рязане“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ ЗШМ" АД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган 

Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Файбър лазер  – 1 бр.  

Задължителни минимални технически характеристики  

 Резонатор 2000 Watt, 

 Живот на диодите – 100.000 часа 

 Максимална пулс пик мощност 4000 Watt 

 Стабилност на усилие ± 2 % 

 Пулс мод: 5 - 2000Hz        

 Диаметър на лазерният лъч 100 μm 

 CNC управление и панел за оператора 

 4-оси [X, Y, W,Z ]  

 Скорост на осите 120  m /min  

 X-ос 1530 mm 

 Y,W – оси 3030 mm 

 Z – ос 150 mm 

 Точност на позициониране ± 0,05 mm/m 

 Точност на повторение ± 0,02 mm 

 Типа на лъча Директен 

 Дебит на охлаждащата течност 15 Литър/мин 

 Режеща глава 

 Режеща глава focal леща 6’’ inch 

 

 

2. Гаранционни и извънгаранционни условия  

 

1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) -  Минимален срок на реакция: 

1 час; Максимален срок за реакция: 24 часа 

2. Срок за отстраняване на повредата (в часове) – Минимален срок за отстраняване на 

повредата: 3 часа; Максимален срок за отстраняване на повредата: 72 часа 

3. Срок на гаранцията (в месеци)  - Минимален срок на гаранцията: 12 месеца; Максимален 

срок на гаранцията: 120 месеца;  

4. Цена на технически час за обслужване в периода на следгаранционна поддръжка (в лв.)  

макс. до 60лв/час 

 

3. Срок на доставка 

Минимален срок на изпълнение на договора за доставка 1 месец  

Максимален срок на доставка – 13 месеца  

 

 

Приложение 2 Оферта  


