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ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

BG161PO003-2.1.07/2ТМГ-02-13/11.03.2011-Su-....... 

 

Днес, ............2011 г., в гр. ................................, от и между: 

 

1. „Унипак” АД, ЕИК 104051139, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, 

община Павликени, гр. Павликени 5200, ул. Тошо Кътев № 13, представлявано от Тодор 

Симеонов Чаков, наричано в тук и по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

и 

 

2. ..................................................................., ЕИК ..............................., със седалище и адрес на 

управление ............................................................................, представлявано от 

.........................................................., в качеството на ................................, наричано тук и по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

наричани заедно СТРАНИТЕ, 

 

като взеха предвид, че: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

2ТМГ-02-13/11.03.2011г. по проект (наричан по-долу ПРОЕКТА) „Повишаване  

ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез въвеждане в 

експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна 

машина”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния 

бюджет на Република България”  

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е избран за Изпълнител по Проекта по реда и при спазване на 

изискванията на Постановление № 55 на Министерски съвет от 12 март 2007г. и 

неговите изменения и допълнения за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на  Европейския съюз, Съвместната 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

сключиха този договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава и приема да извърши срещу 

възнаграждение доставка, монтиране на място и първоначално изпитване на нова иновативна,  
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високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина, съгласно техническата 

спецификация, техническа и ценова оферта (Приложения 1, 2 и 3), неразделна част от 

настоящия договор. 

Чл. 2. Дейностите по този договор включват всички дейности по доставката, описани в 

документацията за участие в процедурата, в това число доставка, монтиране и първоначално 

изпитване на мястото посочено в чл.14 от настоящия договор.  

 

ІІ. КАЧЕСТВО 

 

Чл. 3. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите 

характеристики от Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да е в пълно съответствие с 

изискванията на техническата спецификация, приложени към договора. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано до 

момента. 

Чл. 5. Доставката следва да е придружена със съответната документация съгласно техническата 

спецификация. 

 

ІІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 

......................................(.....................................................................) лева без ДДС, съгласно 

ценовото му предложение, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 7. В цената по чл. 6. са включени всички разходи по доставка, монтаж и първоначално 

изпитване. 

Чл. 8. Всички цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от 

настоящия договор са фиксирани/крайни за времето, в което договорът е в сила и не подлежат 

на промяна. 

Чл. 9. Плащането на цената по чл. 6. се извършва както следва: 

а) авансово плащане в размер на ...............    от общата стойност на договора,  до 30 работни дни 

след подписване на договора и представяне на проформа фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

б) междинно плащане в размер на оставащият процент от общата стойност на договора в 

размер на  .................   от общата стойност на договора,  до 10 работни след получаване на 

писмено потвърждение за готовност за експедиция на машината и представяне на проформа 

фактура от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в) окончателно (балансово) плащане в размер на 10%, от общата стойност на договора,  до 10 

работни дни след доставка и подписване на Първоначален  приемно – предавателен протокол, 

след приключен монтаж, тестване,  въвеждане в експлоатация и подписване на Финален 

(окончателен) приемно-предавателен протокол и представяне на  фактура в оригинал, но не по-

късно от един месец преди изтичане срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ № 

2ТМГ-02-13/11.03.2011г. 

в) За всички плащания следва да се представи фактура в оригинал. Преди издаването на 

фактурите и проформи фактури  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  реквизитите 

и текста на същите.   
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Фактурите  и проформи фактурите съдържат задължително марката и модела на оборудването, 

брой, единична цена, обща стойност  и  текст, указващ, че разходът е извършен по проект  

финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 2ТМГ-02-13/11.03.2011г.  по  

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013г.” и договор за доставка № BG161PO003-2.1.07/2ТМГ-02-13/11.03.2011-Su-....... . 

Чл. 10. Плащанията по чл. 9 се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 

следва: 

Банка ........................................................ 

Адрес: ....................................................... 

BIC ............................................................ 

IBAN.......................................................... 

Чл. 11. Сроковете за плащане по чл. 9. се спират, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че 

фактурата  му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или 

некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е 

неправомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или 

представи допълнителна информация в срок до 15 дни след като бъде уведомен за това. 

Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи 

правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна 

информация. 

 

ІV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 12. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката и дейностите, свързани с нея, в 

срок от ........................, следващ датата на подписването му, съгласно предложението в офертата 

му, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Срокът на изпълнение следва да приключи не по-късно от 2 месеца, преди изтичане  на 

срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ № 2ТМГ-02-13/11.03.2011г. 
Чл. 14. Мястото на изпълнение на договора  е: област Велико Търново, община Павликени, гр. 

Павликени 5200, ул. Тошо Кътев № 13 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да осъществи доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и всички дейности, описани 

в документацията за участие в процедурата. 

(2) да изпълни доставката съгласно приложените към договора ценова и техническа оферти. 

(3) да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) да отстрани сам за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в 

процеса на изпълнението на договора и в срока по чл. 20, както и да изпълнява всички 

нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.  

(5) за свой риск и за своя сметка да достави стоката,  да организира транспортирането и 

разтоварването на доставката на мястото по чл. 14. 
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(6) да предостави необходимата техническа документация (технически спецификации и 

инструкции за експлоатация, сертификат/декларация за съответствие , гаранционна карта, 

документи за иновативност и др.). 
(7) да осигури инсталацията и пускането в експлоатация на машината. 

(8) за своя сметка да  извърши  обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената 

машина. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни 

органи при извършване на одити, контрол, и проверки при усвояването и разходването на 

средствата по този договор. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

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

(2) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор; 

(3) да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката в предвидените в 

този договор случаи. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да заплати цената по договора по реда и при условията в него; 

(2) да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност 

във връзка с изпълнението на договора. 

(3) да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи. 

Чл. 19. 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 изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или дефектна доставка 

по реда и в сроковете, определени в този договор. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ 

 

Чл. 20. Гаранционният срок на доставката е ................ и започва да тече от датата на подписване 

на окончателният / финалния приемо-предавателен протокол по чл. 48, удостоверяващ 

доставката, инсталирането и тестването  на мястото по чл. 14. 

Чл. 21. При поява на дефекти, в срока по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 работни дни от установяването им. 

Гаранционният срок спира да тече за периода на възникването до остраняването на повредите. 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка повредите, дефектите или 

неизправностите на всички компоненти и възли на машината,  възникнали в гаранционния срок 

до 3 работни дни от уведомяването по чл. 21. При по сериозни дефекти или неизправности 

срока за тяхното отстраняване се договаря допълнително.  

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно сервизно обслужване и поддръжка на 

доставката в срока по чл. 20. 
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VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 24. Настоящият договор се прекратява: 

(1) По взаимно съгласие, изразено в писмен вид 

(2) Едностранно от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока  

посочен чл. 13 или при несъответствие с предмета на договора съгласно чл.1 и чл.2 от този 

договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

едномесечен срок за пълно и точно изпълнение. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в 

предоставения му едномесечен срок, без за това да има причина, за която той не отговоря, то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с изрично писмено изявление 

за прекратяване отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) При доказани нередности, конфликт на интереси или подозрение за измама съгласно чл. 

1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни 

действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в 

ущърб на финансовите интереси на Европейските общности. с изпращане на едностранно 

писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) С окончателното му изпълнение и след изтичане на гаранционния срок по чл. 20. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 25.Условията приложими към Възложителя по силата на чл. 1.7 от Общите условия към 

финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската 

икономика”  2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ” се отнасят и са 

задължителни за спазване и от Изпълнителя. 

Чл. 26. Изпълнителят трябва да изпълни проекта 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.  Изпълнителят изпълнява задълженията си 

самостоятелно или съвместно с един или повече партньори. Направените разходи са допустими 

и подлежат на доказване на същото основание, както и разходите, направени от Възложителя. В 

случай, че при изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнители, 

всички разпоредби от договора, касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат и за неговите 

подизпълнители. 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на трети лица, 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. 

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване 

на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, 

което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. 

“Конфликт на интереси” е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 

функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, 

свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, 

съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, 

приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO,  
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Евратом) №1995/2006 г., както и по смисъла на Законa за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси. 

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на 

всички документи, информация или други материали, свързани с изпълнението на настоящия 

договор за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в 

съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право 

на достъп до всички документи, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да направи всичко необходимо за 

разгласяване на факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския фонд за 

регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с 

приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и приложение I към 

чл. 9 от Регламент на Комисията № 1828/2006. 

Чл. 31. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие 

между страните и само след писмено съгласуване с Договарящия орган, по реда, посочен в чл. 

30, ал.2 на ПМС № 55/2007г. Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако 

са направени в писмен вид и са подписани от двете страни като стават неразделна част от 

настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без  

да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност
1
 от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подозрение в измама
2
 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни 

организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на 

Европейските общности. Това условие се отнася и до партньорите, изпълнителите и 

представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и счетоводно отчитане 

на дейностите по договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно 

отчитане.Счетоводните отчети и документи, свързани с договара, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка, като за изпълнението на договар се обособи отделна счетоводна 

аналитичност.  Срокът за съхранение на документацята по договора  е три години след 

приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 90 от Регламент на Съвета № 

1083/ 2006. Възложителят допълнително ще уведоми Изпълнителя относно изтичането на 

срока. 

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация, достъп до документация и 

информационни системи, бази данни и проверки на място отнасящи се до изпълнението на 

настоящия договор, при технически и финансови проверки, извършвани от Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (Договарящи орган), Дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” - МИЕТ (Управляващ орган), Дирекция  

                                                 
1 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от стопански субект, което е 

имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или 

посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на 

Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 
2 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: (1) използването или представянето на 
фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно 

намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на 

Европейските общности; (2) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат; (3)използването 

на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати; (4) злоупотреба на правомерно получена 

облага със същия ефект. 
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„Национален фонд” – МФ (Сертифициращ орган), националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата 

и външни одитори. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след 

приключването на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент 

1083/2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или 

съдебни производства. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са 

картотекирани по начин, който улеснява проверката, а  Изпълнителят следва да уведоми 

проверяващия орган и/или упълномощените от него лица за точното им местонахождение.  

Чл. 34. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като 

Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект 

„Повишаване  ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез въвеждане в 

експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина” по  

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” не е 

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

настъпили в следствие на неизпълнение на настоящия Договор 

 

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 35. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по 

настоящия договор, ако това се явява вследствие от появата на форсмажорни обстоятелства 

като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила”, 

и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В 

този случай, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното 

време, в течение на което, действат такива обстоятелства. 

Чл. 36. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 

договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно: 

(1) да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява  

неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства 

изпълнението на задълженията на тази страна; за причините за събитието; за неговото 

предполагаемо времетраене. 

(2) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 

понесените вреди и загуби. 

(3) докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора. 

(5) липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Чл. 37. Определението събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако: 

(1) ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор; 

(2) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички 

разумни грижи. 
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Х. САНКЦИИ 

 

Чл. 38. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, или 

изискванията за нея съгласно  договора в установения по договора срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01% от цената по чл. 6 за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10% от цената по чл.6. 

Чл. 39. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  дължи неустойка в размер на 0.01% от 

дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от дължимата сума. 

Чл. 40. При прекратяване на договора на основание чл. 24, ал. 1 старните не си дължат 

неустойки. 

Чл. 41. При прекратяване на договора по чл. 24, ал. 2 и ал. 3  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 

изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от цената по чл.6. 

Чл. 42. При прекратяване на договора по чл. 24, ал.2 и ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 

неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ХІ. ПРИЕМАНЕ 

 

Чл. 43. Предаването и приемането на оборудването на мястото по чл. 14  ще стане  с 

подписване на Първоначален  приемо-предавателен протокол, по образец предоставен от 

Възложителя. Същият ще бъде подписан след като машината бъде доставена на мястото по 

чл.14 и след като бъде извършен контрола по чл. 44 и  не са установени несъответствия. 

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява съответствието на доставката с техническата оферта и 

техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители.  

Чл. 45. При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с техническата 

спецификация и техническата оферта, се съставя двустранен констативен протокол. 

Чл. 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

констатирани дефекти или появили се недостатъци  на осъществената доставка, както и да иска 

подмяната й.  В подписания констативен протокол по чл. 45 се посочва и срок, в който 

Изпълнителя се задължава да достави липсите или отстрани несъответствията, като срокът не 

може да бъде по-дълъг от 14 работни дни. В този случай протокола по чл.43 се подписва, след и 

ако бъдат извършени необходимите корекции. 

Чл. 47 С  подписването на Първоначалния приемо-предавателен  за протокол по чл. 43. 

Изпълнителят гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани и нямат дефекти в 

следствие на дизайна или вложените материали или изработка.  

Чл. 48. Собствеността на технологичното оборудване преминава върху Възложителя в момента 

на окончателното му приемане от Възложителя, за което с съставя Финален (окончателен) 

приемо-предавателен протокол, по образец , предоставен от Възложителя. Същият ще бъде 

подписан след изпълнение на всички дейности по настоящия договор от Изпълнителя, в това  

число доставка, монтиране и първоначално изпитване (тестване) на доставеното оборудване, 

съгласно техническата оферта и техническата спецификация и  без липси, дефекти и 

несъответствия. При констатирани липси, дефекти и несъответствия се прилагат съответно 

разпоредбите на чл.45 и чл.46. В този случай протоколът по чл.48 се подписва, след и ако бъдат 

извършени необходимите корекции. 
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ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 49. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на 

посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 7 – дневен срок  от 

настъпване на промяната. 

Чл. 50. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност  на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 51. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия 

договор чрез преговори. При невъзможност да бъде постигнато съгласие, страните ще отнесат 

спора за разглеждане пред компетентния съд, по реда на българското законодателство. 

Чл. 52. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство 

Чл. 53.Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от 

страните. 

Чл. 54. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

(1) Техническа спецификация (Приложение 1); 

(2) Техническа Оферта (Приложение 2); 

(3) Ценова оферта (Приложение 3). 

Чл. 55. Възложителят и Изпълнителят определят лица за контакт, които отговарят за въпроси от 

организационен и координационен характер, както и за предаването и приемането на всички 

материали и документи по настоящия договор. 
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