ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
за доставка
№……………/….......2021 г.
Днес, ………….2021 г. в гр. Сливо поле, между:
Сдружение с нестопанска цел, с наименование: „Клуб по водомоторен спорт - Ряхово“,
със седалище и адрес на управление: Община Сливо поле, с. Ряхово, ул. „Александър
Стамболийски“ №16, ЕИК 176586271, представлявано от Милен Емилов Маринов, в

качеството му на председател наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
„……………………………….…“, със седалище и адрес на управление: гр. ………….., ул.
“……………….……” № ……., ЕИК /Булстат/ ……………..…….., представлявано от
…………………………………………….…….. – наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
съгласно Протокол от ............2021г. на комисията, назначена със Заповед №
…/…………..2021 г. на …………, както и на основание чл.10, ал. 1 от Постановление № 160
от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове
(Постановлението), се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха
за следното:
РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и
монтира срещу възнаграждение Павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски
център по проект: „Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез създаване
на посетителски център и туристически атракции свързани с река Дунав“, финансиран
от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на
проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: СНЦ „МИГ
Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Процедура №BG06RDNP001-19.142. по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.142-0001-C01.
Павилионът трябва да представлява модулна конструкция, изработена от термопанели, с
размери 4,80/6,00/2,40 м. (два броя контейнери с размери 240/600/240 см), с монтирана PVC дограма,
ламиниран паркет, санитарно помещение, включително оборудването към него. Предвиденото
оборудване е:
1. Климатична система – 1 бр., инвертор, за помещение с квадратура от 30 до 45 кв.м, енергиен
клас А++, стенен тип, с включен монтаж;
2. Шатра – 2 бр., алуминиева конструкция, сгъваема, с размери 3,00/6,00 м., от водоустойчив
полиестер;
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3. Моторна косачка – самоходна бензинова косачка, кубатура – 160 куб.см,система на косене –
мулчиране, косене и косене със задно изхвърляне на тревата;
Обзавеждането на павилиона включва:

1. Витрина за награди - 4 бр., шкаф с две врати и стъклени врати и рафтове, с размери
0,80/1,80/0,30м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
2. Столове – 20 бр., метална рамка с кръгъл профил с хромирано покритие, седалка и облегалка
от пластмаса клас К;
3. Маса – 4 бр., правоъгълна маса с 4 бр. крака, размери 1,20/0,74/0,80 м, ламинирано ПДЧ 25
мм;
4. Бюро - 1 бр., бюро с шкаф с врата и чекмеджета, с размери 1,20/0,75/0,70-0,50 м, ламинирано
ПДЧ с дебелина 16 мм;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява поръчката при спазване клаузите на настоящия
договор, Техническите спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложението за
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор.
РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в
размер на ................... лв. (..................................................) без ДДС, съответно .........................
лв. (....................................................................) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в
приложимите случаи, съгласно Постановление № 160 от 1 юли 2016 г.
(3) Цената за доставката монтажа, предмет на настоящия договор включва всички
разходи, свързани с качествено изпълнение на доставката и монтажа, включително
транспортни разходи до мястото на доставката, гаранционно поддържане в договорения
гаранционен срок, всички такси по доставката и др.
Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща за всяка
действително извършена доставка/доставка и монтаж на стоките по договора и приемането й
от Възложителя, с подписване на двустранен приемо–предавателен протокол, удостоверяващ
приемане без възражения на извършената доставка, съгласно договора и след представяне на
оригинална фактура. Първичният документ следва да съдържа всички необходими
реквизити, съгласно Закона за счетоводството и да съдържа следния текст: „Разходът е по
договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.142-0001- С01 по проект
„Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез създаване на посетителски център
и туристически атракции свързани с река Дунав“, финансиран от Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г., както номера, датата и предмета на настоящия договор.
(2) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод,
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
КЛОН/ОФИС:
IBAN:
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BIC:
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на
банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 5 (пет)
дни от промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(4) Натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно
получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор се
възстановяват по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
IBAN:.....................................
BIC:........................................
Банка: .....................................
РАЗДЕЛ ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Договорът се счита сключен и влиза в сила от деня на подписването му от
страните.
(2) Срокът за изпълнение на доставката по настоящия договор започва да тече от
датата на последното по време решение на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за съгласуване на
определянето на изпълнител за дейността, до окончателната доставка и монтаж на стоките,
предмет на договора и приемането й от Бенефициента, с подписване на двустранен приемо –
предавателен протокол, удостоверяващ приемане без възражения на извършената доставка.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на договора да спазва следния срок:
.................... (......................................) месеца, считано от последното по време решение на ДФ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за съгласуване на определянето на изпълнител за дейността, до
окончателната доставка и приемането й от Бенефициента, с подписване на двустранен
приемо – предавателен протокол, удостоверяващ приемане без възражения на извършената
доставка. (съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).
РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор
възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни
необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;
3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за
изпълнение на настоящия договор;
4. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.
Чл.6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонение от уговореното и
без недостатъци възложената доставка, съгласно Техническата спецификация и в
съответствие с определените технически параметри в Техническото предложение за
изпълнение на поръчката от настоящия договор.
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от Техническата спецификация на
Бенефициента и Ценовото си предложение, да откаже приемането на доставените стоки,
както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
изпълни своите задължения, съгласно настоящия договор.
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3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да получи всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на
настоящия договор.
5. Във всеки момент от действието на настоящия договор да провери изпълнението на
договора и да изисква информация за него, без да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. При констатиране на дефект и/или повреда и/или неизправност на новите стоки в
срока на гаранционната поддръжка да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Уведомително писмо за
констатирания дефект и/или повреда и/или неизправност, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
отстрани същите в срок до 7 (седем) календарни дни.
7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставя на трети
лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши доставката на стоките по договора в срок, съгласно условията в
чл. 4, ал. 3 на настоящия договор като спазва предвиденото в техническото
предложение, неразделна част от настоящия договор.
6. Да спазва срока по чл. 4, ал. 3 от настоящия договор.
3. Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, предоставени му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във връзка и по повод изпълнението на възложената му работа.
4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за възникнали проблеми при изпълнението на
предмета на настоящия договор и за предприетите мерки относно тяхното разрешаване;
5. Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ всички
необходими документи, удостоверяващи техническите характеристики на доставените стоки
и всички придружаващи ги документи – Паспорт на изделието с указание за безопасност и
експлоатация и/или Сертификат за качество, Гаранционна карта и др.
6. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители
в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договора. В случай на замяна на подизпълнител
по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното
споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок.
7. Да осигури гаранционна поддръжка на ……..в рамките на … (……) години. Срокът
на гаранционна поддръжка започва да тече от датата на подписване на двустранен приемопредавателен протокол, удостоверяващ приемане без възражения на извършената доставка
и/или монтаж.
8. При констатирани дефекти и/или възникнали повреди и/или неизправности на
стоките в рамките на гаранционната поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да реагира по
подходящ начин до 24 часа от получаване на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по
чл.6, ал.1, т.6 от настоящия договор, като изпрати свой представител или мобилен екип за
оглед и установяване на характера на дефекта или повредата.
9. В рамките на гаранционната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
отстрани възникнали дефекти и/или повреди и/или неизправности на стоките предмет на
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договора, които не са в резултат на неправомерни действия на трети лица или неправилната
им или не по предназначение употреба, в срок от 7 календарни дни от получаване на
Уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 2 и чл. 3 от настоящия
договор;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдействие, информация и документи, необходими
му за качественото извършване на доставката.
3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и
информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, необходими му за качественото извършване
на доставката по чл. 1.
V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Чл. 9 (1) Срокът за гаранционната поддръжка на доставените нови павилион с
оборудване и обзавеждане е ………… (……………) години и започва да тече от датата на
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемане без
възражения на извършената доставка и/или монтаж.
(2) При поява на дефекти и/или повреди и/или неизправности, в срока по предходната
алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 24
часа от установяването им. Срокът по ал. 1 спира да тече за периода от уведомяването на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на дефект, повреда, неизправност до отстраняването на
същия, удостоверено с двустранен протокол.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите, повредите или
неизправностите, възникнали в срока на гаранционната поддръжка, които не са в резултат на
неправомерни действия на трети лица или неправилната им или не по предназначение
употреба в рамките на 7 календарни дни от получаване на Уведомително писмо за
установените дефекти и/или повреди, и/или неизправности.
РАЗДЕЛ VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 10. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1,
т. 2 от Допълнителните разпоредби на Постановлението. Срокът за изпълнение на
задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно.
Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са
възникнали и са били дължими преди настъпването му.
(2) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи
повече от 20 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може
да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен
срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства
(съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера
на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата
страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото
обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
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(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено
обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора
спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,
претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство.
(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие
с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички
необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е
възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са
възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.
(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели
до спирането му.
Чл. 11. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор
са обстоятелствата, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат
предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на
страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, т. 2 от
Допълнителните разпоредби на Постановлението).
РАЗДЕЛ VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка в договорения
срок, или изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други
договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,10 % (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не
повече от 10 % (десет процента) от цялата дължима сума по чл. 2, ал. 1.
(2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,10%
(нула цяло и десет процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от
10% (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2, ал. 1.
(3) За неизпълнението на други задължения по настоящия договор неизправната
страна дължи на изправната неустойка в размер до 10% (десет процента) от цената по
договора посочена в чл. 2, ал. 1. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да
търси обезщетение и за по-големи вреди.
(4) При прекратяване на договора по чл. 14, ал. 1, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
РАЗДЕЛ VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Приемането на доставката и/или монтажа по настоящия договор се
извършва с подписване на двустранен приемо - предавателен протокол между страните,
удостоверяващ приемане без възражения на извършената доставка и/ или монтаж, и че
същите са извършени качествено, съгласно сроковете и изискванията на договора.
РАЗДЕЛ IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
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2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15
(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. При констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез
писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито
производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него
бъде открито производство по ликвидация.
(2) Настоящия договор се счита за изпълнен при условията посочени в чл. 4.
РАЗДЕЛ Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) Настоящият договор не подлежи на изменение, освен в изрично
посочените случаи на чл. 10, ал. 2 от Постановлението.
РАЗДЕЛ ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16.(1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на договора.
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Приложения:
1. Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение №1;
2. Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение №2.
Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за БЕНЕФИЦИЕНТА и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Сдружение
„Клуб по водомоторен
спорт - Ряхово“
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Милен Маринов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/УПРАВИТЕЛ:
/………………../
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