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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект № BG16RFOP002-1.005-0151-C01/24.10.18 

„Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране за растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ 

хелий“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тита-Консулт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да 
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(проект) 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 
№ BG16RFOP002-1.005-0151-C01 от 24.10.2018 год. 

Днес,……….., в град София между: 

 
ТИТА-КОНСУЛТ ООД 

с адрес: гр. София 1164бул.Джеймс Баучер № 5А , ЕИК 831508563, представлявано от Цветан 

Иванов Андреев в качеството си на управител и бенефициент по Договор за безвъзмездна 

помощ  № BG16RFOP002-1.005-0151-C01 от 24.10.2018 год. по процедура BG16RFOP002-

1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 и 

………………………………………………………………………………………………… 
с адрес: ................................................................................., ЕИК ….................…, представлявано 

от ..............................................................., в качеството му на ......................................., наричано 

по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна помощ  № BG16RFOP002-1.005-

0151-C01 „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране на растителни 

масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий на „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД  се сключи 

настоящия договор. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

доставка с предмет: Доставка на Вакуум система като част от инсталацията за физично 

рафиниране и дезодориране на растителни масла, която се състои  от: 

1. Обособена позиция № 1, която се състои от: 

 - Два броя пластинкови (ротационни)вакуум помпи – за първоначално вакуумиране на 

системата и за деаериране;   

  -  Вакуум агрегат за среден вакуум, състоящ се от суха рутс помпа и суха винтова помпа 

– свързва дезодоратора и абсорбера с пълнеж към компресора;  

-  Компресор за хелий с ултра ниско ниво на утечки – нагнетяване на газа; 

 

2.  Обособена позиция № 2, която се състои от: 

-  Ресивър с редуцир вентил – служи за зареждане на системата с хелий и намалява 

амплитудата на пулсациите на компресора;  

-  Модули на съставни части на дезодоратор – отстраняване на свободни мастни киселини;   
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- Модули на съставни части и елементи на тръбна връзка „дезодоратор – абсорбер 2 с 

пълнеж (разпръскващ абсорбер 1)“ – частично кондензиране на дестилата, подпомага 

работата на дезодоратора;  

- Модули на съставни части на абсорбер 2 с пълнеж – за окончателно кондензиране на 

свободните мастни киселини, мирисни и вкусови вещества, под въздействие на 

охлаждане.  

 - Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 2 с пълнеж – вакуум 

агрегат“;   

- Модули на деаератор – извличане на кислорода и влагата;    

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „деаератор – абсорбер 3“;  

- Модули на абсорбер 3 – абсорбция на газови пари;   

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 3 – пластинкова 

(ротационна) вакуум помпа“; 

-  болтове, свързващи, центриращи и уплътняващи елементи. 

 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни предмета на договора, съгласно заложеното в 

неговата оферта, техническо и ценово предложение, представляващи неразделна част от 

настоящия договор /Приложение № 1/ 

 

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни предмета на договора, съгласно приложените от 

Възложителя чертежи и спецификации към тях /Приложение № 4/                           

 

(4) Дейностите по този договор включват Доставка на Вакуум система, като част от 

инсталацията за физично рафиниране и дезодориране на растителни масла 

 

(5) Доставката се извършва на адрес:  гр. Козлодуй - Зона с ограничен режим и 

контролиран достъп на АЕЦ Козлодуй - база „Валята“ – Тита-Консулт ООД  

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор възлиза на ………. лева 

(евро) (.............................................................................)  без включен ДДС,  съгласно, ценовото 

предложение на офертата (Приложение 1) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Плащанията се извършват в лева или евро. Преизчисляването ще се извършва по курса 

на БНБ за деня. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение както следва: 

 Авансово плащане в размер на 30% лева /евро/ от стойността на сключения договор, 

платимо в 5 /пет/ дневен срок от сключването на договора при кумулативно изпълнение на 

следните условия: 

- подписване на договора за доставка;  

- издаване на оригинална фактура от изпълнителя  за авансово плащане. 
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  Междинно плащане в размер на 65% лева /евро/ от стойността на сключения договор,  

платимо в 5 /пет/ дневен срок от доставка по предмета на договора в гр. Козлодуй - Площадка 

на АЕЦ Козлодуй – Производствена база „Валята“ при кумулативно изпълнение на следните 

условия: 

   - подписване на приемо-предавателен протокол за доставката между страните по 

договора. 

-  издаване на оригинална фактура от изпълнителя  за междинно плащане. 

     Окончателно плащане в размер на остатъка - 5 % / лева /евро/  от стойността на 

сключения договор, платимо в 15 /петнадесет/ - дневен срок (но не по-късно от 45/четиридесет 

и пет/  дни от датата на доставката) при кумулативно изпълнени : 

- инсталиране, въвеждане в експлоатация и изпробване в работни условия; 

- издаване на фактура за окончателно плащане; 

- подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно изпълнение на доставката 

между страните по договора както следва : 

  

1. Обособена позиция № 1, която се състои от: 

 - Два броя пластинкови (ротационни) вакуум помпи – за първоначално вакуумиране на 

системата и за деаериране;   

  -  Вакуум агрегат за среден вакуум, състоящ се от суха рутс помпа и суха винтова помпа 

– свързва дезодоратора и абсорбера с пълнеж към компресора;  

-  Компресор за хелий с ултра ниско ниво на утечки – нагнетяване на газа; 

2.  Обособена позиция № 2, която се състои от: 

-  Ресивър с редуцир вентил – служи за зареждане на системата с хелий и намалява 

амплитудата на пулсациите на компресора;  

-  Модули на съставни части на дезодоратор – отстраняване на свободни мастни киселини;   

- Модули на съставни части и елементи на тръбна връзка „дезодоратор – абсорбер 2 с 

пълнеж (разпръскващ абсорбер 1)“ – частично кондензиране на дестилата, подпомага 

работата на дезодоратора;  

- Модули на съставни части на абсорбер 2 с пълнеж – за окончателно кондензиране на 

свободните мастни киселини, мирисни и вкусови вещества, под въздействие на 

охлаждане.  

 - Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 2 с пълнеж – вакуум 

агрегат“;   

- Модули на деаератор – извличане на кислорода и влагата;    

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „деаератор – абсорбер 3“;  

- Модули на абсорбер 3 – абсорбция на газови пари;   

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 3 – пластинкова 

(ротационна) вакуум помпа“;  

- болтове, свързващи, центриращи и уплътняващи елементи. 

 

(4) За извършване на плащанията /авансово, междинно и окончателно/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
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представя фактура, като в описателната част задължително трябва да е включен и следният 

текст: 

„Разходът е по проект за безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP002-

1.005-0151-C01 от 24.10.2018 год „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и 

дезодориране на растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий 

 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща по банков път по сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е : 

Банка………………………………….  

INAN…………………………………. 

BIC…………………………………… 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на договора е ....... (.................) месеца, съгласно техническото 

предложение на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1), но не по-късно от изтичане 

на срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ. 

(2) Изпълнението на договора се удостоверява с двустранно подписан: 

- Приемо-предавателен протокол за доставки (Приложение 2). 

(3) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да осъществи доставката, включваща всички дейности, описани в предмета на договора; 

(2) Да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(3) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

възложените дейности и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

(4) Да не разпространява конфиденциалната информация, станала известна

 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнение на настоящия договор. 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при 

договорените условия; 

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на  договора.  

 

 Чл. 7. 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 не разпространява конфиденциалната  информация, станала известна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при или по повод изпълнение на настоящия договор. 
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Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право : 

 

(1) Да получи уговорената в настоящия договор :  

 1. Обособена позиция № 1, която се състои от: 

 - Два броя пластинкови (ротационна) вакуум помпи – за първоначално вакуумиране на 

системата и за деаериране;   

  -  Вакуум агрегат за среден вакуум, състоящ се от суха рутс помпа и суха винтова помпа – 

свързва дезодоратора и абсорбера с пълнеж към компресора;  

-  Компресор за хелий с ултра ниско ниво на утечки – нагнетяване на газа; 

 

2.  Обособена позиция № 2, която се състои от: 

-  Ресивър с редуцир вентил – служи за зареждане на системата с хелий и намалява 

амплитудата на пулсациите на компресора;  

-  Модули на съставни части на дезодоратор – отстраняване на свободни мастни киселини;   

- Модули на съставни части и елементи на тръбна връзка „дезодоратор – абсорбер 2 с пълнеж 

(разпръскващ абсорбер 1)“ – частично кондензиране на дестилата, подпомага работата на 

дезодоратора;  

- Модули на съставни части на абсорбер 2 с пълнеж – за окончателно кондензиране на 

свободните мастни киселини, мирисни и вкусови вещества, под въздействие на охлаждане.  

 - Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 2 с пълнеж – вакуум агрегат“;   

- Модули на деаератор – извличане на кислорода и влагата;    

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „деаератор – абсорбер 3“;  

- Модули на абсорбер 3 – абсорбция на газови пари;   

- Модули на съставни части и елементи тръбна връзка „абсорбер 3 – пластинкова (ротационна) 

вакуум помпа“; болтове, свързващи, центриращи и уплътняващи елементи. 

Да извършва проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на нaстоящия договор. 

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С окончателното му изпълнение; 

(2) По взаимно съгласие, изразено в писмен вид; 

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

(4) Договорът може да бъде изменен или допълнен по взаимно съгласие между страните и след 

писмено съгласуване с Управляващия орган. 

 

VIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ 

Чл.10. (1) За неизпълнение на сроковете за доставка, указани в настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % за всеки ден 
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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по проект № BG16RFOP002-1.005-0151-C01/24.10.18 

„Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране за растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ 

хелий“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тита-Консулт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

закъснение от стойността на договора, но не повече от 5 % от стойността на договора. 

(2) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 дни, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, 

но не повече от 5 % върху дължимата сума. 

(3) Всяка от страните по договора, която виновно не изпълни свое задължение, произтичащо 

от него, носи отговорност за неизпълнение на договора 

 

VІІІ. Разпоредбите на членове 3, 4, 5, 6, 11. 3 ”б” и чл. 14 от Общите условия на Договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ (ДБФП) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

приложими към него се отнасят и се прилагат и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (Приложение 3 

 

ІХ. СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРИЛОЖЕНИЯ

 КЪМ НАСТОЩИЯ ДОГОВОР И СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО: 

Приложение 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение 2 - Приемо-предавателен протокол за доставки; 

Приложение 3 - Общи условия към ДБФП; 

Приложение 4 - Чертежи и спецификации на модулите и тръбните връзки за изработка. 

   Приложение 5 Декларация за конфиденциалност  
 

Х. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма 

 

При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в най- 

кратък срок за настъпване на промяната. 

 

1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име: Цветан Иванов Андреев    Име……………………………… 

      

Длъжност: Управител     Длъжност………………………… 

Адрес за кореспонденция :    Адрес за кореспонденция : 

Гр. София, бул. Джеймс Баучер № 5А   ……………………………………. 

Тел./факс/ 02 9640950     Тел./факс…………………………. 

Електронен адрес : office@thetaconsult.com  Електронен адрес :………………. 

 

Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ……………….   ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………. 

 /                                            /    /                                         / 


