
                               
 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.002-0389-C02. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „ВЕКАТЕХ“ EООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

B....................................... 

 

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

   

................, ЕИК ............,  с адрес: област..................................................,    

........................, представлявано от ........................... – управител, 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.  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, при условията на настоящия договор, 

да достави,  по  следните обособени позиции: 
- Обособена позиция 1: “ Доставка и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на 

бизнес процеси” 

- Обособена позиция 2: Доставка на хост хардуерен сървър за виртуализация - 2 бр., хардуерен 

сторидж за архивиране на данните и обезпечеността на системата - 1 бр 

- Обособена позиция 3: Доставка на жичен баркод скенер - 10 бр. 

- Обособена позиция 4: Доставка на безжичен баркод скенер - 5 бр. 

- Обособена позиция 5: Доставка на идентификационен принтер - 1 бр 

- Обособена позиция 6: Доставка на автоматична машина за подаване на етикети - 1 бр., 

подробно  описани  в Приложение № 1 Оферта на Изпълнителя с ценово и техническо 

предложение, неразделна част от настоящия договор. 

II. КАЧЕСТВО 

Чл.2. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите, функционалните 

характеристики и сроковете, посочени в Приложение № 1 Оферта на Изпълнителя с ценово и 

техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.  

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя общата стойност на договора в 

размер на ................... (.......................), без включен ДДС, съгласно Ценовото предложение в 

офертата на Изпълнителя, която представлява неделима част от настоящия договор и съгласно 

описаната в Чл.6 схема на плащане. /В случай че е приложимо, преизчисляването в евро от 
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породените в национална валута разходи или обратно ще се извършва по фиксирания курс на 

БНБ 1 евро=1,95583 лева/. 

Чл. 4. Всички цени от офертата на Изпълнителя, представляваща неразделна част от 

настоящия договор, са фиксирани и крайни за времето на изпълнение на настоящия договор и 

не подлежат на промяна.  

Чл. 5. Плащането се извършва от Възложителя с банков превод по сметка на Изпълнителя  

.......................... 

.......................... 

Чл. 6. Плащането се извършва, както следва: 

За Обособена позиция 1: 

-авансово плащане - 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора, дължими до 10 

(десет) дни след получаване на писмено уведомление от страна на Изпълнителя, че 

софтуерната система е готова за предоставяне на Възложителя за тестване и издаване на 

данъчна фактура 

-окончателно (балансово) плащане – 60 % (шестдесет процента) от общата стойност на този 

договор, платим до 30 календарни дни след доставка, инсталация и тест на ИКТ базиран 

софтуер за управление на бизнес процеси и дълготрайните материални активи (ДМА), 

допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в 

предприятието (хост хардуерен сървър за виртуализация - 2бр., хардуерен сторидж за 

архивиране на данните и обезпечеността на системата - 1бр., жичен баркод скенер - 10бр., 

Доставка на безжичен баркод скенер - 5бр., Доставка на идентификационен принтер - 1бр., 

Доставка на автоматична машина за подаване на етикети - 1бр.) в работните помещения на 

Възложителя срещу подписан приемно-предавателен протокол за окончателно приемане на 

изпълнението на доставкат (по образец на програмата) и след издаване на фактура в оригинал 

от страна на Изпълнителя. 

За Обособени позиции 2,3,4,5 и 6: 

 - окончателно (балансово) плащане – 100 % от общата стойност на този договор, платим до 

30 календарни дни след доставка, инсталация и тест на ИКТ базиран софтуер за управление 

на бизнес процеси и дълготрайните материални активи (ДМА), допринасящи за въвеждане на 

ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието (хост хардуерен 

сървър за виртуализация - 2бр., хардуерен сторидж за архивиране на данните и обезпечеността 

на системата - 1бр., жичен баркод скенер - 10бр., Доставка на безжичен баркод скенер - 5бр., 

Доставка на идентификационен принтер - 1бр., Доставка на автоматична машина за подаване 

на етикети - 1бр.) в работните помещения на Възложителя срещу подписан приемно-

предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението на доставката (по образец 

на програмата) и след издаване на фактура в оригинал от страна на Изпълнителя. 

 

Чл. 7. Изпълнителят издава и предоставя надлежни финансово-отчетни документи на 

Възложителя, включващи фактури за плащанията по настоящия договор. Във всяка фактура 

Изпълнителят посочва номера на договора -  BG16RFOP002-2.002-0389-C02/......... .При 

промяна в изискванията относно отчетната документация или допълнителни инструкции от 

страна на Управляващия орган/Договарящия орган по Оперативната програма, Изпълнителят 

е длъжен да се съобрази с тях, ако е своевременно уведомен от Възложителя. 

Чл. 8. Гаранция за добро изпълнение е изискуема по настоящия договор при следните условия 

и срокове: 

(1) При сключване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за добро 

изпълнение, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си. Гаранцията следва 

да бъде под формата на парична сума, преведена по сметката на Възложителя, или банкова 
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гаранция, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, за срок на валидност не по-

кратък от 30 (тридесет) календарни след крайния срок за изпълнение предмета на договора. 

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително 

при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок до 12 месеца след 

приключване на инсталацията и пускането в експлоатация на активите, удостоверено с 

подписването на Финален приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация. При 

гаранция под формата на банкова гаранция, същата се връща в оригинал, а в случай на внесена 

парична сума – сумата се превежда в посочената от Изпълнителя банкова сметка.  

(3) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

усвои гаранцията до максималния й размер.  

 

IV. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

достави, инсталира и пусне в експлоатация описаната в чл. 1 доставка в срок до 4 (четири) 

месеца от сключване на договора за изпълнение, но не по-късно от 13.08.2018, което е датата 

на изтичане на срока на АДПБФП № BG16RFOP002-2.002-0389-C02 

 

Чл. 10. (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 приемо-предавателен протокол. 

 

Чл. 11. Срокът за изпълнение на договора, посочен в чл. 9, започва да тече след подписване на 

настоящия договор за доставка и изтича след подписване на приемо-предавателния протокол 

по чл. 10 (1).  

 

 

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 12. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави следните гаранционни и 

следгаранционни условия на доставката, предмет на този договор: 

За Обособена Позиция 1 – Доставка и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на 

бизнес процеси: 

1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) -  ……. 

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

3. Срок на гаранцията (в месеци)  - ….. 

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

– ….. 

5. Предложени цени за всеки нов лиценз след изтичане на гаранционния период: ….. 
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За Обособени Позиции 2, 3, 4, 5 и 6 - Доставка на хост хардуерен сървър за виртуализация - 2 

бр., хардуерен сторидж за архивиране на данните и обезпечеността на системата - 1 бр., 

Доставка на жичен баркод скенер - 10 бр., Доставка на безжичен баркод скенер - 5 бр., 

Доставка на идентификационен принтер - 1 бр., Доставка на автоматична машина за 

подаване на етикети - 1 бр.,: 

1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – ….. 

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

3. Срок на гаранцията (в месеци) – …… 

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

– ….. 

 (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. 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 13. 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. 14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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

(2) Да извърши възложената му доставка в срок до 4 (четири) месеца от датата на влизане в 

сила на договора, , но не по-късно от 13.08.2018, което е датата на изтичане на срока на 

АДПБФП № BG16RFOP002-2.002-0389-C02. 

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

(4) Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на 

одити, контрол, и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.  

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 15. 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.  

 

Чл. 16.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за извършената доставка по 

чл. 3 от настоящия договор съобразно реда и условията по чл. 6 от настоящия договор; 

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

доставка; 

(3) Да приеме доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 



 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.002-0389-C02. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „ВЕКАТЕХ“ EООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

5 

Чл. 17. (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. 

 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 18. Ако продуктът: 

- За Обособена Позиция 1- не се достави и въведе в експлоатация в предвидения срок, 

ще се дължи неустойка в размер на 10% от стойността му, за всеки ден закъснение, но 

не повече от 70% от стойността му.  

- За Обособени Позиции 2, 3, 4, 5 и 6 -  не се достави в предвидения срок, ще се дължи 

неустойка в размер на 10% от стойността му, за всеки ден закъснение, но не повече от 

70% от стойността му.  

Чл. 19. В случай, че Възложителят понесе каквито и да е санкции по договор № BG16RFOP002-

2.002-0389-C02, поради каквото и да е неизпълнение от страна на Изпълнителя, то последният 

дължи заплащане на съответната санкция в пълен размер и допълнителна неустойка в размер 

на 15% от нея до подписване на финален приемо-предавателен протокол.  

Чл. 20. Ако при: 

- За Обособена Позиция 1 – доставка и въвеждане в експлоатация на продукта, както и 

след това, се окаже, че той не отговаря на техническото задание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на продукта, за 

всеки ден закъснение до въвеждането му в съответствие с всички технически 

изисквания на Възложителя и подписване на финалния приемо-предавателен протокол, 

но не повече от 70% от стойността му.  

- За Обособени Позиции 2, 3, 4, 5 и 6 -  доставка на продукта, както и след това, се окаже, 

че той не отговаря на техническото задание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на продукта, за всеки ден 

закъснение до доставката му в съответствие с всички технически изисквания на 

Възложителя и подписване на финалния приемо-предавателен протокол, но не повече 

от 70% от стойността му.  

Чл. 21. Възложителят има право да получи обезщетение за всички причинени от Изпълнителя 

вреди, свързани с неговото неизпълнение, независимо от посочените в договора неустойки.  

Чл. 22. В случай, че Възложителят не спазва изцяло или частично задължението в срок от ....... 

часа  по време на гаранционния сервиз, от подаване на сигнал за възникнал проблем да реагира 

и диагностицира проблема, ще се дължат неустойки в размер 2 лева за всяка минута от 

неизпълнението на задължението.  

Чл. 23. В случай, че Възложителят не спазва изцяло или частично задължението да отсрани 

възникнал проблем по време на гаранционния сервиз в срок от.......часа, считано от момента 

на установяване на повредата, ще се дължат неустойки в размер 2 лева за всяка минута от 

неизпълнението на задължението.  

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 24. Прекратяване на договора от Възложителя:  
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(1) Възложителят има право да прекрати договора, без предизвестие, във всеки един момент, 

както следва:  

а) когато Изпълнителят не изпълнява основните си задължения, произтичащи от договора и не 

се поправи в срок от 10 календарни дни от получаване на писмена покана от страна на 

Възложителя, която следва да съдържа описание на неизпълнените задължения;  

б) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор 

с поддоставчици, без изричното писмено съгласие на Възложителя за това;  

в) в случай че за Изпълнителят бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност 

или ликвидация, 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;  

г) когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, 

банкрут, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която 

накърнява финансовите интереси на Общността;  

д) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако 

тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;  

е) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.  

(2) Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде 

указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на доставките и за 

ограничаване на разходите до минимум.  

(3) При прекратяване на договора Възложителят е длъжен в максимално кратък срок в 

присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно призовани, да 

състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и неупотребени 

материали. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни 

към момента на прекратяване на договора.  

Чл. 25. Прекратяване на договора от страна на Изпълнителя  

Изпълнителят има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато 

Възложителят:  

а) не изплати на Изпълнителя сумите по чл. 3 до изтичане на крайните срокове;  

б) системно не изпълнява основните си задължения по договора след неколкократни покани.  

Чл. 26. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в 

писмена форма след одобрение от Договарящ орган - Министерство на икономиката.  

Чл. 27. Настоящият договор се прекратява с точното изпълнение на предмета на договора, 

приемането на стоките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изтичане на гаранционните срокове.  

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 28. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са 

направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен само 

след писмено съгласуване с Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014 – 2020 – Министерство на икономиката.  

 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 29. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

Чл. 30. Условията на членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия към № BG16RFOP002-

2.002-0389-C02 – Приложение 2, което е неразделна част от настоящия договор, приложими 

за Векатех ЕООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя на 

бенефициента по настоящия договор. 
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Чл. 31. МИ, ГД ЕФК като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по 

проекта с договор № BG16RFOP002-2.002-0389-C02, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е страна по 

настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили 

вследствие неизпълнение на настоящия договор.  

Чл. 32. Страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички необходими 

мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Договарящия орган 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

Чл. 33. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до 

документация и информационни системи при технически и финансови проверки, извършвани 

от Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, външни одитори и други оторизирани национални и европейски 

одиторски и контролни органи, в срок цялата необходима информация, отнасяща се до 

изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при 

извършването на одити, проверки и/или разследвания.  

Чл. 34. Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че договорът 

за безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия и разпоредби са 

водещи и в този смисъл е възможно да настъпят изменения в настоящия договор или на някои 

от неговите клаузи в следствие на промени и анекси в договора за безвъзмездна финансова 

помощ.  

 

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Чл. 35. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните, 

чрез взаимни преговори и отстъпки, а в случай на невъзможност да бъде постигнато съгласие 

– от компетентния български съд.  

 

Чл. 36. Приложения:  

Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:  

Приложение № 1 – Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията 

към тях;  

Приложение № 2 – Общи условия към договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020 г .  

 

Настоящият договор е изготвен в два оригинални и еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

                     _____________________ 

                                  / Теодор Вендов / 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                                       _____________________ 

                                    / ................................../ 

ПЕЧАТ: ПЕЧАТ: 

ДАТА: ДАТА: 

МЯСТО: МЯСТО: 

 


