ДОГОВОР
№….C01 Su-../…...
за Обособена позиция 4: Машина за леене (вид 2 – малка - 350кг.) – 1бр.
Днес, ….. г., в гр. Плевен, България между:
„АЛУКОМ“ АД с ЕИК …….. и седалище и адрес на управление …….., с управител
……., наричано за краткост в договора „Възложител“, от една страна
и
„…. “ ООД с ЕИК … и седалище и адрес на управление гр. …., с управител ….,
наричано за краткост в договора „Изпълнител“, от друга страна,
на основание договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.002-0155-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на "АЛУКОМ" АД чрез увеличаване на
капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на
алуминиеви отливки ” финансиран по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и във връзка с проведена процедура „избор с
публична покана“, с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи необходими за
увеличаване на производствения капацитет на АЛУКОМ АД
Обособена позиция 1: Инсталация за производство на сърца – 1бр.
Обособена позиция 2: Индукционна пещ с два тигела – 1бр.
Обособена позиция 3: Машина за леене (вид 1 – голяма - 500кг.) – 2бр.
Обособена позиция 4: Машина за леене (вид 2 – малка - 350кг.) – 1бр.
Обособена позиция 5: Роботизирана клетка - 1бр..” и Протокол от дейността на оценители,

назначени със Заповед/Решение № …. / …. г за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти от Възложителя за определяне на Изпълнител, се сключи
настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
І. Предмет на договора
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да тества,
достави, монтира, пусне в експлоатация ново технологично оборудване във вид,
количество и качество, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за Обособена позиция 4:
Машина за леене (вид 2 – малка - 350кг.) – 1бр. , която е част от документацията за
участие в процедурата за избор на изпълнител и неразделна част от настоящия договор
(Приложение №1), представляващи неразделна част от настоящия договор.
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1.2. Дейностите по този договор включват тестване, доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на оборудването в сградата на Възложителя – „АЛУКОМ“ АД, находяща
се в гр. Плевен, Индустриална зона.Изпълнителят е длъжен да извърши за своя сметка
обучение на персонала от страна на Възложителя за експлоатация на доставеното
оборудване.
ІІ. Цена
2.1. Общата стойност на договора е .. лв без ДДС (словом:
… без ДДС).
2.2. Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на
Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
2.3. В цената по чл. 2.1. са включени всички разходи, свързани с доставка, монтаж,
тестване и пускане в експлоатация на оборудването.
ІІІ. Начин на плащане
3.1. Плащанията се извършават в лева по банков път при следните условия:
……………………..

3.2. Банковата сметка на Изпълнителя, по която се извършва плащането по чл. 3.1. е,
както следва:
"………." …..
BIC : …….
IBAN : ……
……….
ІV. Срок, място, начин на изпълнение
4.1. Срокът за изпълнение е .. месеца след подписване на настоящия договор, но не покъсно от датата на приключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-3.002-0155-C01
4.2. Изпълнителят на свой риск и за своя сметка доставя и предава стоката на мястото
за изпълнение на доставката, което е сградата на Възложителя – „АЛУКОМ“ АД,
находяща се в гр. Плевен, Индустриална зона.
4.3. След доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването Възложителят
подписва приемо-предавателен протокол.
V. Качество и гаранции
5.1. Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите
характеристики от офертата на Изпълнителя и да е в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, приложени към договора.
5.2. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че:
5.2.1. доставената стока е нова, неизползвана и от най-съвременен модел, в който са
вложени най-съвременни технологии и материали;
5.2.2. доставената стока нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали
или изработката.
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5.3. Оборудването трябва да бъде съпроводено с техническа документация и
инструкции за обслужване и експлоатация на български и английски език.
5.4. Гаранционният срок на доставката е .. месеца и започва да тече от датата на
подписването на приемо-предавателния протокол.
5.5. При поява на дефекти в срока на чл. 5.4 Възложителят е длъжен писмено да
уведоми Изпълнителя в срок от 2 часа от установяването им.
5.6. Изпълнителят е длъжен да реагира в рамките на 4 часа от
получаване на уведомлението.
5.7. Изпълнителят е длъжен да отстрани проблема в рамките на 24 часа от
получаване на уведомлението.
VІ. Права и задължения на Изпълнителя
6.1. Изпълнителят се задължава да достави стоката, да извърши монтаж, тестване и
пускане в експлоатация на оборудването
6.2. Изпълнителят се задължава да изпълни доставката, съгласно приложената към
договора оферта и удовлетворявайки всички технически изисквания на офертата.
6.3. Изпълнителят се задължава да извърши възложената му доставка с грижата на
добър стопанин, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание,
в съответствие с най-добрите практики и при спазване на изискванията на действащите
в Република България нормативни актове.
6.4. Изпълнителят се задължава своевременно да информира Възложителя за
възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за
тяхното разрешаване.
6.5. Изпълнителят се задължава да спазва условията по силата на членове 3, 4, 5, 6, 11.3
„б“ и чл. 14 от Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ №
сградата на Възложителя – „АЛУКОМ“ АД, находяща се в гр. Плевен, Индустриална
зона.
6.6. Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
6.7. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
изпълнение на поръчката.
6.8. Изпълнителят има право да получава информация от Възложителя за условията на
доставката в предвидените в този договор случаи.
6.9. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
приемането на доставката.

VІІ. Права и задължения на Възложителя
7.1. Възложителят се задължава да заплати уговорената цена по реда и при условията
на настоящия договор.
7.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на предмета на договора.
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7.3. Възложителят може да откаже да получи доставката на предмета на договора в
следните случаи:
7.3.1. ако стоката или част от нея е с недостатъци или не отговаря на договорените
изисквания;
7.3.2. ако доставената стока не съответства на описаното в офертата;
7.3.3. Документацията, съпровождаща доставката е непълна/в нея има грешки/.
7.4. Възложителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Изпълнителя, в случай че
открие недостатъци в стоката, предмет на договора. При недостатъци на стоката
Възложителят има право да иска недостатъците да бъдат отстранени или стоката да
бъде заменена с нова качествена стока в 15 дневен срок.
7.5. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложената доставка
в срок,без отклонение от договореното и без недостатъци.
VІІІ. Прекратяване на договора
8.1. Настоящият договор се прекратява:
8.1.1. с окончателното му изпълнение;
8.1.2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
8.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
ІХ. Непреодолима сила
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по
настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима сила (force
major), възникнали след датата на влизане на договора в сила.
9.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
9.3. 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.
Х. Поверителност
10.1. Изпълнителят се задължава да запази поверителността на всички предоставени
документи,информация или други материали, за срок не по-малко от три години в
съответствие с чл. 140,пар.1 Регламент (ЕС) №1303/2013.
ХІ. Санкции
11.1. 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 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от
стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 5 % (пет процента)
11.2. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула
цяло и пет стотни процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече
от 5 % (пет процента) от дължимата сума.
11.3. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по чл. 11.1
и 11.2 неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 5% (пет
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процента) от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от
неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди на договора.
ХІІ. Конфликт на интереси
12.1. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване
на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
12.2. 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. 57 от Регламент (EС, Евратом) №966/ 2012 г., както и
по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
ХІV. Изменение на договора
13.1. Страните се споразумяват, че настоящия договор за изпълнение може да бъде
изменен или допълнен само на основанията, посочени в ПМС 160/2016 г.
ХV. Уреждане на спорове
14.1. Страните по договора решават възникналите в хода на изпълнението му проблеми
чрез доброволни преговори, а при невъзможност да постигнат съгласие, споровете ще
бъдат отнесени до Арбитраж в София според Правилника на Международната
търговска камара за помиряване и арбитраж и неговото решение ще бъде задължително
за СТРАНИТЕ. Мястото на арбитража ще бъде София, България. Ще се прилага
материалното българско право за решаване на всяко съответното дело. Езикът на
арбитражът ще е български.
14.2. Договарящият орган не е страна по договора и не може да бъде арбитър или
медиатор в отношенията между двете страни по настоящия договор.
ХVІ. Заключителни разпоредби
16.1. Настоящият договор е изготвен при спазването на чл. 3, 4, 5, 6.4, 11.3 „б“ и чл. 14
от Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ № №
BG16RFOP002-3.002-0155-C01. (Приложение №2)
16.2. Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, трябва да бъде в писмена
форма, и следва да бъде предоставена на следните адреси:

За Възложителя:
гр. Плевен, Индустриална зона

Лице за контакт: …….
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тел/факс: …..
e-mail: ………
За Изпълнителя:
Адрес за кореспонденция:
……
……
Лице за контакт: ……
моб. тел. ……
e-mail:……
За Възложителя:
Име: ………………..
/подпис и печат/
Дата на подписване: ……
За Изпълнителя:
Име: ......................
/подпис и печат/
Дата на подписване: ……...
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