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Образец на публична покана по чл. 51 от 

 от ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: АГЛИКА ТРЕЙД ООД 

Адрес: ул. „Никола Габровски“ № 73 А 

 

Град: Велико Търново Пощенски 

код: 5000 

 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Юлиян Петков 

Петков 

Телефон: 0359 888 923 591 

                  0359   62 602 102 

Електронна поща: 

j.petkov@aglika.bg 

Факс: 0359 62 602 102 

Интернет адрес/и www.aglika.bg (когато е приложимо) 

 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

X търговско дружество  

 

моля, уточнете): 

 

обществени услуги 

 

 

 

места за отдих и култура 

 

 

 

X търговска дейност 

X друго – Производство на 

конфекционирани текстилни изделия 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

„Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по 

обособени позиции“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

СКОБВАЧНА МАШИНА – 1 бр. 

http://www.aglika.bg/
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО СНОВАНЕ – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ – 20 бр. 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

 

(а) Строителство               (б) Доставки                  X 
 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

X Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

 

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

Място на изпълнение на 

доставка: 

8890 гр. Твърдица 

 

код NUTS: BG342 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „ Доставка монтаж и въвеждане в 

експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

СКОБВАЧНА МАШИНА – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО СНОВАНЕ – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ – 20 бр. 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 42710000-6 МАШИНИ ЗА 

ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – „Високотехнологично оборудване за 

производство на тъкани“ 

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да X  не  

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена позиция 

 

за една или повече 

обособени позиции 

Х 

за всички обособени 

позиции 

 
 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Високотехнологично оборудване за производство на тъкани с високо качество, 

необходимо за дигитално напечатано постелъчно бельо. Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на следните ДМА : 

- Скробвачна машина – 1 бр. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Високотехнологично оборудване за производство на тъкани с високо качество, 

необходимо за дигитално напечатано постелъчно бельо. Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на следните ДМА : 

- Машина за директно сноване – 1 брой 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

Високотехнологично оборудване за производство на тъкани с високо качество, 

необходимо за дигитално напечатано постелъчно бельо. Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на следните ДМА : 

Тъкачни станове – 20 броя. 

_______________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

(в цифри) :__________________ 

или от ____________________ до 2 796 836.89 лв. / Два милиона седемстотин 

деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и шест лева и осемдесет и девет 

стотинки/ 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева без 

ДДС (не се попълва при 

извършване на периодични 

доставки) 

     

1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

СКОБВАЧНА МАШИНА 

1 896 422.08 896 422.08 

2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО 

СНОВАНЕ  

1 107 570.65 107 570.65 

3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ 

20 89 642.208 1 792 844.16 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци 08 или  

Но не повече от срока за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова 

помощ 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
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Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

________________________________________________________________________ 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. АКРЕДИТИВНО LC - АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ДО 10 ДНИ СЛЕД 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ 45% ОТ 

СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ПРИ ДОСТАВКА И 

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ  5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА 

ПЛАТИМО СЛЕД МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. АКРЕДИТИВНО LC - АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ДО 10 ДНИ СЛЕД 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ 45% ОТ 

СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ПРИ ДОСТАВКА И 

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ  5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА 

ПЛАТИМО СЛЕД МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. АКРЕДИТИВНО LC - АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ДО 10 ДНИ СЛЕД 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ 45% ОТ 

СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ПРИ ДОСТАВКА И 

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ  5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА 

ПЛАТИМО СЛЕД МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора: )  (когато е приложимо) 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х    

Ако да, опишете ги: 

1. Оборудването трябва да бъде окомплектовано със съоръжения 

гарантиращи качествена продукция и тъкани с намалена свиваемост и 

възможност за постигане на партидност при тъкането. Създаване на 

необходими климатични параметри за постигане съответно на 95% 

КИМ на оборудването. 

2. При неспазване на условията за доставката, включваща всички 

дейности, описани в документацията за участие в процедурата както и 

при неизпълнение на  доставката съгласно описаните технически 

изисквания в процедурата за участие изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 10 % от стойността на договора. 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 
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Изискуеми документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 

когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

3. Други документи (ако е приложимо). 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

СЕ СЕРТИФИКАТ 

Сертификат за произход; 

Документи /Декларация/ доказващи , 

че ДМА не са въвеждани в 

експлоатация.  

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

СЕ СЕРТИФИКАТ 

Сертификат за произход; 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                             Х 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

оптимално съотношение качество – цена               

показатели, посочени в Методиката за оценка 

Показатели 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

5. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

 
 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-1.001-0395-C01 
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_______________________________________________________________________ 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 28/03/2017 (дд/мм/гггг)                   

 

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

 

2. www.aglika.bg- (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо) 

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

(дд/мм/гггг) 

или  

в месеци: 3 или (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 29/03/2017  (дд/мм/гггг)  

Час: 10.00 

Място (когато е приложимо): 8890 гр. Твърдица; кв. „Индустриален„  

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 

публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице - документ за самоличност; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на 

оферти; 

3. Други документи (ако е приложимо). 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1......................... 

2......................... 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 

в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

1. СЕ СЕРТИФИКАТ 

http://www.eufunds.bg/
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2. Сертификат за произход; 

3. Документи /Декларация/ доказващи, че ДМА не са въвеждани в експлоатация. 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

3. Документи по  т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите; 

4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): 

а) ..................................; 

б) ...................................; 

в) .................................... 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 



                               

 Образец на изисквания към офертите 

        от ПМС №160/01.07.2016 г. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. 

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Кандидатите могат да допълват своите оферти  в рамките на определения срок за 

подаване на оферти. 

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва: 

 1. данни за кандидата; 

 2. техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

 3. ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени 

позиции; 

 4. срок на валидност, когато е приложимо; 

 5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 

 6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;  

 7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана. 

 

 

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на 

конкретния обект на процедурата): ………………………………………………………………... 
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ДО  

«АГЛИКА ТРЕЙД» ООД 
(Бенефициент- наименование) 

гр. Велико Търново; 

ул. «Никола Габровски» № 73 А 
(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 

 “Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване  по 

обособени позиции”  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

СКОБВАЧНА МАШИНА – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО СНОВАНЕ – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ – 20 бр. 
(наименование на предмета на процедурата) 

 

с адрес: 5000 гр. Велико Търново; ул. „Никола Габровски“ , № 73 А ,  

тел.: 0359 888 923 591;  0359 62 602 102, факс: 0359 62 602 103, e-mail: j.petkov@aglika.bg 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: 200813618,  

представлявано от инж. ЮЛИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, в качеството му на УПРАВИТЕЛ. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

“Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване  по 

обособени позиции”  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

СКОБВАЧНА МАШИНА – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО СНОВАНЕ – 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ – 20 бр.  
(наименование на предмета на процедурата) 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

mailto:j.petkov@aglika.bg
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

„АГЛИКА ТРЕЙД“ ООД 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на стоките / услугите / строителството: 
  

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на СКРОБВАЧНА 

МАШИНА – 1 Бр. 

- Работна ширина от 340 до360 см.; 

- От 220 см до 260 см ширинана скробното 

корито; 

- С възможност за прекарване на нишките 

през 2 отделни скробни корита, с цел 

постигане на по-големи гъстини; 

  - С възможност за регулиранена оборотите 

и скоростта на скробване; 

- Серво контрол на основните задвижващи 

еленти на машината – минимум 9 зони 

гарантиращи минимална разтегливост на 

преждите по време на скробване; 

- Окомплектовка със съоръжение за 

изсушаване на преждата по време на 

скробване.  
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- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на МАШИНА ЗА 

ДИРЕКТНО СНОВАНЕ – 1 Бр. 

- Vобразен гатер с 960 броя бубини; 

- Работна ширина от 200 до 240 см.; 

- Диаметър на кросното1000мм .; 

- Време за спиране </=0,3 сек.; 

- Окомплектована с необходимия брой 

кросна при 72 часова проба и последващата 

работа – минимум 40 бр 

  

-  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

Доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация на ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ – 

20 Бр. 

- Бръдна ширина-от 340 до 360 см; 

- Изнесено устройство за навиване на 

тъкачното кросно на големи диаметри; 

- Ексцентрикова уредба за създаване на 

различни сплитки; 

- Рапирано прекарване на вътъка; 

- Електроннен селектор за четирицветен 

вътък с микропроцесор на управление; 

- Окомплектовани с устройства за 

получаване на сложни тъкачни сплитки; 

- Окомплектовани със съоръжения  

необходими за постигане на параметри на 

тъкачната среда за достигане на КИМ 92 %; 

- Съоръжение необходимо за навързване на 

нишките при свършване на тъкачното 

кросно;  

- Доставка на всички резервни части 

необходими за подръжка на Тъкачните 

станове през гаранционния период; 

  

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо):  

- Минимум 18 месеца пълна гаранция след 

въвеждане в експлоатация. 
 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета 

на процедурата (ако е приложимо):  

___________________________________ 

 

  

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални 

продукти (ако е приложимо). 

___________________________________ 
 

  



                               

 

  4 

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

- Издаване на протокол удостоверяващ 

обучението на обслужващия персонал. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

__________________________________ 
 

  

Други: При неспазване на условията за 

доставката, включваща всички дейности, 

описани в документацията за участие в 

процедурата както и при неизпълнение на  

доставката съгласно описаните технически 

изисквания в процедурата за участие 

изпълнителят дължи неустойка в размер на 

10 % от стойността на договора. 
 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

№ Описание на доставките/услугите/ 

дейностите/ строителството 

К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
(с изключение на 

процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 

без ДДС (не се 

попълва при извършване 

на периодични доставки) 

1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

СКРОБВАЧНА МАШИНА  

1   

2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО 

СНОВАНЕ 

1   

3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на 

ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ 

20   

4     
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

                     
1
 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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Цифром: ................................................ лв.  Словом: ......................................................................... 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: АКРЕДИТИВНО LC - 

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ДО 10 

ДНИ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ 45% ОТ 

СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ПРИ ДОСТАВКА И ОКОНЧАТЕЛНО 

ПЛАЩАНЕ  5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО СЛЕД МОНТАЖ И 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
( описва се) 

 При неспазване на условията за доставката, включваща всички дейности, описани в 

документацията за участие в процедурата както и при неизпълнение на  доставката съгласно 

описаните технически изисквания в процедурата за участие изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 10 % от стойността на договора. 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

ОБЩАТА цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем ОБЩАТА цена в съответствие с ОБЩАТА  цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 



 

                               

 

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

 

 

Долуподписаният/-ата
1

 

_________________________________________________________,  
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН ______________________,                

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 

 

на _______________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код 

№ _______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________, - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,  
(наименование на процедурата) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

Декларирам, че
2
:  

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран(-а) съм (невярното се 

зачертава) за: 

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 

252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния 

кодекс; 

- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка 

или трета страна; 

2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на 

изпълнител, който не може да бъде отстранен; 

                     
 
1 Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, лицата, които са членове на управителни и 

надзорни органи на кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 

надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП 

 
 
2 Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2  се отнасят за лицата, които 

представляват кандидата, за членовете на управителни и надзорни органи и за други лица със статут, който им 

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 

от ППЗОП  



 

 

 

 

2 

2 

3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП); 

4. Не е установено, че: 

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

5. По отношение на представляваният от мен кандидат  …………….……  (посочва 

се наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства: 

- Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушен чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен; 

6. Представляваният от мен кандидат
3
: 

6.1.Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на 

бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или  

6.2.Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на 

бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но 

- е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията, или  

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила, или 

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година; 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 
(дата) 

 

                     
 
3 невярното се зачертава 
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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

№ ............................. 

 

Сключен на ................................2017 г. между: 

„Аглика Трейд” ООД, със седалище и адрес за управление ГР.ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО УЛ.НИКОЛА ГАБРОВСКИ № 73 Вх.А ЕИК 200813618 представлявано от 

Управителя Юлиян Петков Петков наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

И 

....................................................., със седалище и адрес за управление 

...............................................................................ЕИК................................................, 

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

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Страните сключиха този договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, приема да изпълни  

“Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване  по 

обособени позиции” както следва: 

 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СКОБВАЧНА МАШИНА–1 Бр. 

- Работна ширина от 340 до360 см.; 

- От 220 см до 260 см ширинана скробното корито; 

- С възможност за прекарване на нишките през 2 отделни ксробни корита,с цел 

постигане на по-големи гъстини; 

- С възможност за регулиранена оборотите и скоростта на скробване; 

- Серво контрол на основните задвижващи еленти на машината – минимум 9 зони 

гарантиращи минимална разтегливост на преждите по време на скробване; 

- Окомплектовка със съоръжение за изсушаване на преждата по време на скробване.  
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- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на МАШИНА ЗА ДИРЕКТНО 

СНОВАНЕ – 1 Бр. 

- Vобразен гатер с 960 броя бубини; 

- Работна ширина от 200 до 240 см.; 

- Диаметър на кросното1000мм .; 

- Време за спиране </=0,3 сек.; 

- Окомплектована с необходимия брой кросна при 72 часова проба и последващата 

работа – минимум 40 бр. 

 

-  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ–20 Бр. 

- Бръдна ширина-от 340 до 360 см; 

- Изнесено устройство за навиване на тъкачното кросно на големи диаметри; 

- Ексцентрикова уредба за създаване на различни сплитки; 

- Рапирано прекарване на вътъка; 

- Електроннен селектор за четирицветен вътък с микропроцесор на управление; 

- Окомплектовани с устройства за получаване на сложни тъкачни сплитки; 

- Окомплектовани със съоръжения  необходими за постигане на параметри на 

тъкачната среда за достигане на КИМ 92 %; 

- Съоръжение необходимо за навързване на нишките при свършване на тъкачното 

кросно;  

- Доставка на всички резервни части необходими за подръжка на Тъкачните станове 

през гаранционния период; 

наричани по-нататък ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, съгласно 

техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ 

е ново и неизползвано до момента. 
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ЦЕНА НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Цената на ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ е ........................................................ 

без ДДС. В цената се включва Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ. 

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. АКРЕДИТИВНО LC - АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА 

ДОГОВОРА ПЛАТИМО ДО 10 ДНИ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА, 

МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ 45% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА ПЛАТИМО ПРИ 

ДОСТАВКА И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ  5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА 

ПЛАТИМО СЛЕД МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 

Чл. 5. Плащанията по чл. 4 се извършват по банков път без удръжка за и без всякакви 

данъци, налози, сборове или мита сегашни или бъдещи от какъвто и да е характер, по 

законите на страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

В1С: ................................................ 

IBAN: ............................................ 

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

Чл. 6. Датите на плащане трябва да се спазват дори ако транспорт, доставка, монтаж, 

въвеждане или приемане на ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ се забавят или са 

възпрепятствани поради причини извън контрола на Изпълнителя, или липсват 

несъществени части, отсъствието на които не би направило ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ, негодни за употреба. Същото важи и ако има допълнителна работа, 

която трябва да се извършва, или ако работа по настройване е необходима след 

доставката. 

Чл. 7. Ако в резултат на прекратяването или неизпълнение на договора по каквато и да 

било причина, Изпълнителят е длъжен да възстанови вноските заедно с 30% (тридесет 

процента) от стойността на ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, съгласно техническата 

спецификация. Такова възстановяване ще бъде направено в лева/евро. 

Чл. 8, Ако след сключването на договора се окаже, че Възложителят изпитва 

финансови затруднения, Изпълнителят си запазва правото да изисква обезщетение, 

съгласно чл. 7. 
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ЗАПАЗВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 9. Собствеността на ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на доставката, монтажа, 

въвеждането в експлоатация, обучение на персонала и Издаване на протокол 

удостоверяващ обучението на обслужващия персонал . 

ДОСТАВКА 

Чл. 10. Условията на доставка са: ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава на свой риск и за своя 

сметка да достави ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ на адрес Област Сливен; 

Община Твърдица; 8890 гр. Твърдица; кв. „Индустриален“. 

Чл. 11. Срок за изпълнение на предмета на договора е ....... месеца, но не по-късно от 

крайната дата за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ. 

Чл. 12. Всяко забавяне в получаване на авансовото плащане от Изпълнителя, ще 

позволи на Изпълнителя да забави доставката на ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ 

с брой дни еквивалентен на забавянето. 

Чл. 13. Срокът на изпълнението на договора обхваща периода от подписване на 

договора до датата на въвеждане в експлоатация на ТЕХНОЛОГИЧНОТО 

ОБОРУДВАНЕ в съответствие с договорните условия. Тези срокове могат да се 

удължават в случай на форсмажорни обстоятелства, които Изпълнителят не може да 

предотврати. 

Чл. 14. При доставка на ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, въвеждането в 

експлоатация и обучението на персонала ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

   - да изпълни предмета на договора, включваща всички дейности, описани в 

документацията за участие в процедурата. 

 - да изпълни предмета на договора съгласно описаните технически изисквания в 

процедурата за участие. 

 - да изпълни предмета на договора качествено и в срок, според изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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  - да предостави необходимата техническа документация, съгласно техническата 

спецификация. 

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: 

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

договора; 

  - да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор; 

  - да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката в 

предвидените в този договор случаи. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

  - да заплати цената по договора по реда и при условията в него; 

  - да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 

самостоятелност във връзка с изпълнението на договора. 

-  да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи . 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

  - да оказва текущ контрол при изпълнението на договора; 

  - да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без 

отклонение от договореното и без недостатъци .-   

 

ОПАКОВАНЕ, МАРКИРАНЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ 

Чл. 20. Общи положения: Преди опаковане, ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ се 

защитават срещу корозия и други атмосферни влияния. 

Чл. 21. Опаковка: ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ се опаковат в подходяща 

опаковка за транспорт с камион (т. е. дървени каси, палети, пластмаса), за да бъдат 

защитени по време на транспорта и евентуално кратковременно съхранение (няколко 

дни). 

 



   
 

 “Този документ е създаден е финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „Аглика трейд” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

офипиапното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

6 

 

ИНСТАЛАЦИЯ 

Чл. 22. Изпълнителят осигурява доставката, монтажа, инсталацията, въвеждането в 

експлоатация на машините и обучение на персонала. 

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Чл. 23. Техническата документация се доставя в един екземпляр заедно със 

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ., съгласно предложената и приета оферта. 

ГАРАНЦИЯ 

Чл. 24. Проверка на ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ и уведомяване за дефекти: 

- Възложителтят трябва да провери ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, колкото е 

възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми Изпълнителя за всеки 

дефект в писмена форма, в противен случай, стоките се считат за приети. 

- Когато дефекти се появят по-късно, Възложителят също трябва незабавно да уведоми 

Изпълнителя за това в писмена форма, в противен случай ТЕХНОЛОГИЧНОТО 

ОБОРУДВАНЕ се счита за прието. Възложителят няма право на гаранция в случай на 

дефекти, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато 

страните са встъпвали в договора. 

Чл. 25. Продължителност на Гаранцията 

Гаранция на всички активи е ...................... месеца. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. Настоящият договор се прекратява: 

- Възложителят има право да прекрати Договора без предизвестие и без да се 

изплащат каквито и да било обезщетения в случай на нередност от страна на 

Изпълнителя като: Подозрение в 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, Това условие се отнася и до 

партньорите, изпълнителите и представителите на бенефициента; 

  - по взаимно съгласие, изразено в писмен вид. 

  - приключило е окончателното му изпълнение и след изтичане на гаранционния 

срок от ............................ месеца. 
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НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 27. 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. 28. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по 

този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно: 

  - 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. 

  - да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби. 

  - докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 

 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. 

  - липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Чл. 29. Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", ако: 

  - ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор; 

  - ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на 

всички разумни грижи. 

САНКЦИИ 

Чл. 30. 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 цената съгласно чл. 3 плюс 30% от нея. 
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Чл. 31. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.1% от 

дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5%. 

ПРИЕМАНЕ 

Чл. 32. Одобрението на извършеното приемане на доставката, тестването, пускането в 

експлоатация на мястото се извършват с  двустранно подписване на ПРОТОКОЛ. 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява съответствието на доставката с техническата 

спецификация в присъствието на представители на Изпълнителя. 

Чл. 34. При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с техническата 

спецификация и техническата оферта, се съставя констативен протокол в присъствие на 

представител на Изпълнителя. 

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

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

да иска подмяната й. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 36. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При 

промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седем 

дневен срок за настъпване на промяната. 

Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

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

Чл. 38. Всеки спор или претенция, свързани с изпълнението или тълкуването на 

настоящия договор ще бъде решаван между двете страни чрез взаимни преговори до 

постигане на съгласие, а при непостигане на такова - ще бъде решаван съгласно 

българското законодателство. 

Чл. 39. Страните по договора декларират, че са запознати с разпоредбите на чл. 1.8 от 

Общите условия към финансираните по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентноспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ". 

Чл. 40. Министерство на икономиката като Договарящ орган, предоставящ 

безвъзмездна финансова помощ по Проект „Подкрепа за внедряване на иновативен 

производствен процес в „Аглика трейд” ООД”, не е страна по настоящия Договор и не 
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носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие 

неизпълнение на настоящия Договор. 

Чл. 41. 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. 42. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно 

изпълнение на функциите по договора за безвъзмездна финансова помощ на което и да 

е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически 

интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от 

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 

и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 г. на Съвета. 

Чл. 43. Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени 

документи, информация или други материали , свързани с Проекта, за срок от три 

години след приключването на оперативната програма. Правилото за поверителност не 

се отнася за Договарящия орган, лицата, упълномощени от него, Управляващият орган, 

Сертифициращия орган и Европейската комисия. 

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да разгласява при възможност факта, че Проектът се 

съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел 

мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, 

предвидени4 в Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните 

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. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва условията по Чл. 3, 4, 5, 6, 11.3 „б“ и Чл. 

14, във връзка с чл. 1.8 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма 
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"Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ"., 

Чл. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да изпълнят настоящия 

Договор с грижата на добър стопанин, съгласно условията заложени в него. 

Чл. 48. Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка 

една от страните. 

Чл. 49. Неразделна част от настоящия договор е следното приложение: 

- Оферта (Приложение 1); 

 

 

 

 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

 

 

За контакт от страна  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

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

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

 


