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ДОГОВОР № МДР–4П–01–32/09.08.2017/Д- …… 

ЗА ДОСТАВКА, СУПЕРВИЗИЯ ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ 

 

„Морски риболов - Несебър“ ООД, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. 

Несебър, гр. Несебър 8230, кв. „Запад“ № 5, ЕИК: 102963850, представлявано от Георги 

Желязков Мартинов, в качеството му на Управител („Възложител”), 

от една страна, 

и 

………………, със седалище и адрес на управление: …………………, ЕИК: ……………, 

представлявано от …………………………, в качеството му/й на ……….. („Изпълнител”) 

от друга страна, 

сключват настоящия договор за следното: 

 

Член 1 Предмет на договора: 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши всички действия, свързани с: 

доставка, супервизия при инсталация, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване 

на: 

…………………………………………. 

съгласно и в пълно съответствие с Оферта на Изпълнителя - Приложение 1, неразделна 

част от настоящия договор. 

Член 2 Цена: 

(1) Общата стойност на договора е ………… лева/евро/… (…………………), без включен 

ДДС. 

(2) Плащанията се извършват съгласно член 3. 

(3) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с доставка, супервизия при 

инсталация, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудването. 

Член 3  Начин на плащане: 

Плащанията по настоящия договор се извършват както следва: 

 Авансово (първо) плащане: 35 % (тридесет и пет процента) от стойността 

на договора, платими в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на 
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фактурата. Срокът за доставка започва да тече от получаване от 

Изпълнителя на това авансово плащане; 

 Междинно (второ) плащане: 55 % (петдесет и пет процента) от стойността 

на договора, платими в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от 

получаване на писмено заявена готовност, че оборудването е готово за 

транспортиране; 

 Балансово (трето) плащане: 10 % (десет процента) от стойността на 

договора, платими в срок до 7 (седем) календарни дни след подписване на 

приемо–предавателен протокол за предаване на замразителя. В случай че 

инсталацията бъде забавена по причини извън контрола на Изпълнителя, 

плащането е дължимо не по-късно от 3 месеца, считано от датата на, 

вписана в транспортния документ за оборудването. 

Във фактурата трябва да бъде изписан следният текст: „Разходът е извършен във връзка с 

Договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017“. 

Всички плащания се извършват по банков път, в сметка на Изпълнителя. 

Член 4:  Доставка 

(1) Място на доставката е: гр. Несебър 8230, кв. „Запад“ № 5. 

(2) Активите следва да бъдат съпроводени с техническата документация, описана в 

офертата на изпълнителя. 

(3) Доставката се счита за приключила след пускане в експлоатация на оборудването и 

подписване на приемо - предавателен протокол. 

Член 5: Условия на доставка 

Доставката, супервизията при инсталация и пускането в експлоатация на Замразителя се 

извършват за срок от ………… (словом:…………) календарни дни, но не по–късно от 

крайната дата за изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № МДР–4П–01–32/09.08.2017, която е 09.02.2019 г. Срокът за изпълнение започва 

да тече от датата на получаване на авансовото плащане от страна на Изпълнителя. 

Член 6:  Гаранция 

(1) Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването за 

възникнали дефекти в материалите и изпълнението в срок от  …….. (словом: ………….) 

месеца от датата на подписване на приемо – предавателен протокол. 

(2) Стоките, за които бъде установено, че са били подложени на лоша експлоатация, 

небрежност или друга неправилна употреба, няма да бъдат покрити от гаранцията на 

Изпълнителя. Не се предоставят други гаранции, определени по закон или съгласно 

нормите на обичайното право, изрични или подразбиращи се, включително различни 
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гаранции на наличие на пазарни качества или друго качество и пригодност за определена 

цел, различна от вписаната в договора. 

Член 7: Права и задължения на Възложителя 

(1) Възложителят има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с 

поставените от него изисквания и офертата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол 

върху изпълнението на договора. 

(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя отстраняване на всички 

обхванати от гаранцията дефекти в материалите и изпълнението при изпълнението на 

договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка. 

(4) Възложителят се задължава за заплати на Изпълнителя договорената в чл. 2, ал. 1 

цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от 

страна на Изпълнителя. 

(5) Възложителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълнителя при 

изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най–кратки срокове 

необходимата информация, данни, документи, достъп до съществуващи инфраструктури 

и системи, имащи отношение към изпълнението на договора. 

(6) Възложителят се задължава да определи свой служител, който да бъде на 

разположение на Изпълнителя за ежедневен контакт и комуникация чрез директни 

срещи, телефонни разговори, електронна поща и други средства за комуникация. 

(7) Възложителят се задължава да осигури екип за инсталацията, чийто опит и 

квалификация са приемливи за Изпълнителя. 

(8) Възложителят се задължава да осигури достатъчно работно пространство на 

Изпълнителя на местата, на които се извършват дейности по настоящия договор. 

Член 8: Права и задължения на Изпълнителя 

(1) Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение, при условията на чл. 3, в случай че изпълни договора пълно, точно и 

навременно. 

(2) Ако доставката на оборудването се забави по причини, причинени от Възложителя, 

Изпълнителят има право да начислява разходи за съхранение на Възложителя. 

(3) Изпълнителят има право да получава пълно съдействие от страна на Възложителя, 
при изпълнение на договора, като получава във възможно най–кратки срокове 

необходимата информация, данни, документи, достъп до съществуващи инфраструктури 

и системи, имащи отношение към изпълнението на договора. 
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(4) Изпълнителят има право да предостави списък с изисквания за инсталацията на 

оборудването, които трябва да бъдат изпълнени от или за които трябва да бъде получено 

съдействието на Възложителя. Този списък може да включва необходими инструменти и 

допълнително оборудване, необходими за инсталация, изисквания за квалификацията на 

екипа за инсталация, местни или международни разрешителни, сертификати, стоителни 

работи за фундаменти и канали, предоставяне и свързване с охлаждане, електричество, 

газ, вода, пара, въздух под налягане, обезопасяване около уреди под налягане и други. 

(5) Изпълнителят има право да получава временно подаване на електричество, вода, 

въздух под налягане и други 10 часа на ден, 7 дни в седмицата през периода на 

изпълнение на договора. 

(6) В случай на поява на неблагоприятни условия на мястото на инсталацията, с цел 

осигуряване на безопасност, инсталацията може да бъде спряна. В такива ситуации 

екипът/лицето(-ата), изпълняващо(-и) супервизия на инсталацията от страна на 

Изпълнителя, следва да прецени дали работата трябва да бъде спряна или временно 

прекъсната. Ако обстоятелства извън контрола на Изпълнителя наложат употребата на 

специално оборудване за инсталиране и/или по-дълго време за монтаж, Изпълнителят си 

запазва правото на компенсация за допълнителтени разходи за инсталацията. 

(7) Изпълнителят има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, 

телефонни разговори, електронна поща и други средства за комуникация, с определен от 

Възложителя представител. 

(8) Изпълнителят има право на достатъчно работно пространство в офиса на 

Възложителя и на местата, на които се извършват дейности по настоящия договор. 

(9) Изпълнителят се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си 

(Приложение 1) и поставените от Възложителя изисквания. 

(10) Изпълнителят се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, 

произтичащи от настоящия договор. 

(11) Изпълнителят се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или 

европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод 

изпълнението на АДБФП МДР–4П–01–32/09.08.2017 и настоящия договор. 

Член 9: Риск от загуби и прехвърляне на собствеността 

(1) Страните се съгласяват, че рискът и собствеността върху оборудването преминават 

при Възложителя, когато оборудването бъде доставено на Възложителя или на първия 

превозвач, в зависимост от това кое събитие се случи първо. 

(2) Независимо от предходното, Възложителят гарантира на Изпълнителя 

обезпечителното право върху сумата на закупуване на всички продадени във връзка с 

договора стоки, за да се гарантира задължението на купувача за плащане на покупната 

цена плюс евентуални лихви и пълното изпълнение на всички условия на договора. 
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Член 10 Прекратяване на договора 

Възложителят има право във всеки един момент и по свое усмотрение да прекрати 

настоящия договор изцяло или частично, с изпращането на писмено предизвестие до 

Изпълнителя. Непосредствено след получаването на това предизвестие Изпълнителят 

следва да прекрати работата си, освен ако не е указано друго от Възложителя. В случай 

че Изпълнителят не се намира в ситуация на неизпълненение на някое от задълженията 

си по този договор към момента на прекратяването, Възложителят ще заплати на 

Изпълнителя, като единствено и изключително средство за защита на Изпълнителя, сума 

равна на: (а) сумата на разумните и документирани разходи, направени от Изпълнителя 

преди прекратяването, плюс разумна печалба, пропорционална на частта от завършената 

работа, намалена с ликвидационната стойност или стойността за задържане на 

инвентаризацията за прекратяване на договора, и (б) разумни и необходими разходи, ако 

има такива, понесени от Изпълнителя при прекратяване на работата. Горепосочените 

суми, плюс предварителните плащания, в никакъв случай не следва да надвишават 

цената на договора, пропорционална на частта от работата, извършена към момента на 

получаване на такова предизвестие от Възложителя. 

Член 11: Косвени загуби 

Никоя от страните не носи отговорност пред другата страна по силата на договор или в 

случай на заведен иск (небрежност или безусловна отговорност), пряко или във връзка с 

гаранция за обезщетение или по друг начин, за загубени печалби или за каквито и да 

било косвени, специални, случайни или последващи щети, произтичащи от или свързани 

с този договор, включително, но не само, загуба на възможност за експлоатация, 

прекъсване на дейността или забавяне на производството. 

Член 12: Кореспонденция 

(1) Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на 

следните адреси: 

За Възложителя: гр. Несебър 8230, кв. „Запад“ № 5, производствена база на „МОРСКИ 

РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР“ ООД; 

За Изпълнителя: …………………………………………. 

Член 13: Общи условия 

Условията на членове 3, 4 и 5 от Общите условия към Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ № МДР–4П–01–32/09.08.2017 г. – Приложение 2, което е 

неразделна част от настоящия договор, приложими за „МОРСКИ РИБОЛОВ -

 НЕСЕБЪР“ ООД като бенефициент, се отнасят по аналогичен начин и за Изпълнителя на 

бенефициента по настоящия договор. 
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Член 14: Уреждане на спорове 

(1) В случай че Изпълнителят е учреден в съответствие със законодателството на 

Република България, 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 чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете 

ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на 

Република България. 

(2) В случай че Изпълнителят е учреден и извършва дейност в съответствие със 

законодателството на страна, различна от Република България, договорът следва да се 

тълкува и да се ръководи от законодателството на Англия. В случай че възникнал спор не 

може да бъде разрешен по взаимно съгласие на страните, всяка една от страните има 

право да отнесе спора, произлизащ от или възникнал във връзка с настоящия договор, 

включително споровете за неговото сключване, обвързващ ефект, изменение и 

прератяване, за разрешаване пред арбитражен съд в съответствие с правилата за 

арбитраж на Международната търговска камара. Мястото на арбитража е Брюксел, 

Белгия, и производството следва да се води на английски език. 

Член 15: Ограничаване на отговорността 

Независимо от наличието на разпоредби, чиито смисъл е обратен на други места в 

договора, в никакъв случай общата отговорност на Изпълнителя съгласно настоящия 

договор не следва да надвишава сумата, заплатена на Изпълнителя или 1 000 000,00 евро, 

в засисимост от това коя е по-малка. 

Член 16: Правоприемници 

Настоящият договор има обвързваща сила и за правоприемниците на имуществени права 

на страните по договора. Настоящият договор не може да бъде прехвърлен от някоя от 

страните без получаването на предварително писмено съгласие от другата страна, което 

съгласие не следва да бъде необосновано забавяно. 

Член 17: Други приложими условия 

За всички неуредени в договора въпроси ще се прилагат Общите условия за доставката 

на механични, електрически и електронни продукти Orgalime S-2000 на нa Евpoпeйcĸaтa 

acoциaция нa eлeĸтpoтexничecĸитe, eлeĸтpoннитe, мexaнoтexничecĸитe и 

мeтaлooбpaбoтвaщи индycтpии OPГAЛИM (European Engineering Industries Association/ 
Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes). 
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Настоящият договор е изготвен в два оригинални и еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 
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