Приложение № 11
ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р
Днес,...................................., в гр. Пловдив, на основание чл. 10, ал. 1 от ПМС №
160 от 01.07.2016 г. между:
„ЕРИМ ФИШ“ АД с ЕИК 203249884, седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. „Тодор Хрулев“ 7, представлявано от Лъчезар Богданов Гроздев и Антон
Милков Цветков, заедно и поотделно, в качеството им на представители от една страна,
наречена за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ
и
..............................................., със седалище и адрес на управление
.................................................................., ЕИК .........................................., представлявано
от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание Публична покана №........... /.............2018 г. за определяне на
изпълнител и проведена процедура за избор се сключи настоящият договор.
Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Бенефициентът възлага, а Изпълнителят приема да извърши: „Доставка
и монтаж на оборудване по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на
производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено
размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби в УПИ
006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност
„Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив“.
II. ЦЕНИ
Чл. 2. Общата стойност на договора е в размер на ………............
(…....................................……………словом) лева без ДДС или ………............
лв.(…....................................……………словом) с вкл. ДДС, съгласно офертата на
Изпълнителя - Приложение № 1, неразделна част от договора.
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Чл.3. В цената са включени всички разходи по изпълнение на доставката.
Чл.4. Плащанията по настоящия договор се извършват в лева по банков път с
платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. Бенефициентът извършва плащането в срок до 20 (двадесет) календарни
дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставеното оборудване и
извършен монтаж.
Чл. 6. Всички плащания са дължими след издаване на фактура от Изпълнителя,
като задължително в нея следва да е включен текста: БФП № МДР—ИП-01-13/14.03.2018
г. проект № BG14MFOP001-2.006, финансиран по ПМДР 2014-2020, съфинансирана от
ЕФМДР на ЕС.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
Чл. 8. Срокът за изпълнение на доставката е .............................. календарни дни от
датата на подписването му, съгласно офертата на Изпълнителя – Приложение № 1,
неразделна част от договора.
Чл. 9. Мястото на изпълнение на доставката е с. Йоаким Груево, местност
„Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив.
V. КОМУНИКАЦИИ
Чл.10. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор,
между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на
договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер на
посочените адреси. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала,
един за бенефициента и един за Изпълнителя.
За Бенефициента:
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. Тодор Хрулев № 7
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Лице за контакт: ..................................
тел./факс: ..........................................
e-mail: ...............................................
За Изпълнителя:
Адрес за кореспонденция: ................................................................
Лице за контакт: ...................................
тел./факс: .............................................
e-mail: ..................................................
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
Чл. 11. Бенефициентът има право да получи изпълнение предмета на договора в
срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.
Чл. 12. Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на
договора.
Чл. 13. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при
условията на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
Чл. 14. Бенефициентът не заплаща суми за непълно и/или некачествено
извършени от Изпълнителя доставки, като в случай на несъответствия на доставеното
оборудване с техническата спецификация и/или офертата на Изпълнителя, съответното
плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след отстраняване на
несъответствията или дефекта, или замяната на некачественото оборудване с ново.
Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя.
Чл. 15. Когато Изпълнителят се е отклонил от предмета на договора или той е с
недостатъци, Бенефициентът има право да откаже приемането на доставката, докато
Изпълнителят изпълни своите задължения по договора.
Чл. 16. Когато доставката притежава такива недостатъци, които я правят негодна
за ползване от Бенефициента, съгласно нейното обичайно предназначение или ако
отклонението е от такъв характер, че доставката не може да бъде ползвана, съгласно
обичайната употреба, Бенефициентът може да развали договора по правилата на Закона
за задълженията и договорите.
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VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 17. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение при
точно изпълнение на доставката, по реда и при условията на настоящия договор.
Чл. 18. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок доставката и
монтажа на оборудването, в съответствие с изискванията на Бенефициента, посочени в
Техническата спецификация и Техническото си предложение.
Чл. 19. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени
на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение предмета на
настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения
или допълнителни плащания извън предвидените по чл. 2 от настоящия договор.
Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение
на предмета на настоящия договор.
Чл. 20. При подписване на приемо–предавателния протокол за извършената
доставка, Изпълнителят е длъжен да предаде на Бенефициента документи, отнасящи
се до доставеното оборудване и неговата експлоатация - сертификати за качество,
гаранционни карти, сервизни книжки, инструкция за работа и др.
Чл. 21. Изпълнителят се задължава да информира Бенефициента за хода на
изпълнение на доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на
контрол по изпълнението относно качеството и др. във всеки момент от изпълнение на
договора без това да пречи на изпълнението.
Чл. 22. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка допуснатите
недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнение на договора, ако
такива бъдат констатирани от Бенефициента.
Чл. 23. Изпълнителят се задължава да организира транспортирането и
разтоварването на оборудването до мястото по чл.9 за своя сметка.
Чл. 24. Изпълнителят носи всички рискове, свързани с доставката до момента на
приемането от Бенефициента по мястото на доставка.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 25. Доставката ще бъде приета на адрес: с. Йоаким Груево, местност „Малкият
Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив и договорът ще се счита за изпълнен при
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спазване на всички срокове и условия в настоящия договор и неговите приложения и
след подписване от двете страни на приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж
на оборудването, придружен с гаранционни карти, сертификати за качество, сервизни
книжки, инструкция за работа и др.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 26. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор Изпълнителят
представя преди сключването на договора гаранция за добро изпълнение е в размер на 1
% (едно на сто) от стойността на договора за доставка на оборудването в размер на
…………………………… лв. (…………………………..) без ДДС.
(2) Изпълнителят представя гаранцията под форма на парична сума, банкова
гаранция или застраховка, в полза на Бенефициента.
(3) Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по банковата
сметка на Бенефициента:
БАНКА: Сосиете Женерал Експрес Банк АД (Societe Generale)
IBAN: BG31TTBB94001526863442
BIC: TTBBBG22
(4) Когато Изпълнителят представя банкова за изпълнени на договора, се
представя оригиналът й, като те я безусловна, неотменима, покриваща 100 % (сто
процента) стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност до
крайния срок на изпълнение на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Всички
банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при
нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(5) Застраховката, която обезпечава 100% изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора,
плюс 30 календарни дни. Бенефициентът следва да бъде посочен като трето ползващо
се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на
Изпълнителя при неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за
обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Застрахователната премия следва
да е платена еднократно. Не се приема застраховка, застрахователната премия по която,
съгласно направена между Изпълнителя и застрахователя договорка, се заплаща на
вноски.
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X. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 27. При просрочване изпълнението на задълженията по настоящия договор
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и едно
на сто) на ден от стойността на недоставената част от предмета на доставката, но не
повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора.
Чл. 28. При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на някоя от
страните по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто)
от стойността на договора.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява:
1.

с изпълнение на възложеното и/или изтичане на установени срок;

2.

по взаимно писмено съгласие между страните;

3.
работа;

при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената

4.
едностранно от Бенефициента след изпращане на едноседмично писмено
предизвестие, в случай че:
а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от
Изпълнителя;
б) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение предмета на
договора.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите
на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по
него ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от
компетентния български съд.
Чл. 31. Страните се договарят да действат добросъвестно, относно своите права
по този договор и да предприемат всички разумни мерки с цел да осигурят изпълнението
на целите на настоящия договор, като уреждат по най-ефективен начин възникналите
претенции.
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Чл. 32. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При
промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в
седемдневен срок от настъпване на промяната.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.
Неразделна част от договора са:
1. Техническо предложение и неговите приложения - Приложение № 12;
2. Ценово предложение и неговите приложения – Оферта – Приложение № 1.

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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