ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
№ .....................................................

Днес, ............................. 2018 г. в гр. София, между:
1. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /”ЦРЧР”/ със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, БУЛСТАТ 130047747,
представляван от Антоанета Пакова, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2. …………………………………..........……., със седалище и адрес на управление:
...................................................................................................и адрес за кореспонденция:
..................................................................................................., ЕИК /БУЛСТАТ ако е
приложимо/:..........................., представлявано от........................................(посочва се
качеството на лицето подписващо договора), наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна,
на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и Заповед №
............................... за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни
материали, и сувенири за нуждите на Центъра за развитие на човешките ресурси“,
по Обособена позиция №…………. се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и достави
рекламни и печатни материали, и сувенири за нуждите на Центъра за развитие на
човешките ресурси, които са подробно по вид и характеристики разписани в
Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка,
съгласно клаузите на настоящия договор, условията на обявата и документацията за
възлагане на обществената поръчка, както и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („Техническо
предложение“ и „Предлагана цена“, включително и с качество съответстващо на
предложеното и съобразно представените мостри).
1.2. Място на изпълнение на поръчката е: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 4,
Център за развитие на човешките ресурси, и по изключение и ако технически причини
налагат това на друго място изрично посочено от Възложителя в рамките на страната.
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2. ЦЕНИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение,
представляващо стойността на заявените и изработени и доставени материали, по заявка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по цени съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2. За целите на горното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще подава заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
хода на изпълнение на настоящия договор, в която ще описва вид, количество и
характеристики на рекламните и печатни материали, и сувенири, които следва да бъдат
изработени и краен срок за доставката им.
2.3. Плащането за всяка отделна доставка се извършват в рамките на 10 /десет/
работни дни от одобрение на всички доставени материали и представяне на надлежна
фактура. Срокът започва да тече от настъпване на по – късното събитие.
2.4. Съобразно горното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на 5 /пет/ работни
дни от получаване на рекламните и печатни материали, и сувенири да ги прегледа и в
случай на констатирани забележки – свързани с качество или количество на материалите
или отклонение от представените мостри или от заданието на възложителя, допуснати
технически, графични, цветови или други грешки дължащи се на грешка при изработката
и/или предпечата, и/или печата, или др., да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяна на
некачествените материали за негова сметка.
2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изложи възраженията си по предходната точка в
писмена или устна форма, като за спазена писмената форма се приема и при изпращане
на уведомление по факс или електронна поща. Устната форма е спазена при уведомяване
на служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично при доставка или по телефон. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя протокол, който съхранява в своето деловодство и копие от
който може да бъде представено при поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че е
направено възражение по предходната точка материалите не се считат за одобрени.
2.6. При направено възражение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изработи относно
некачествените материали, в срок посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за собствена сметка и да
ги достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания срок. Горепосочената процедура се повтаря
до одобрение на материалите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.7. В случай, че в срока по т. 2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи възражение,
материалите се считат за приети и одобрени.
2.8. Плащането се извършва само след получаване на потвърждение от НАП и
Агенция „Митници” по реда и условията на Решение № 593/20.07.2016 г. на МС.
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2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени по предходната разпоредба в срок от 3 (три) работни дни, считано
от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.

СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Настоящият договор се сключва за срок до достигане на максималната прогнозна
стойност на съответната обособена позиция, но не по-късно от 31.12.2018 г., в
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-скоро.

4.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на ……………./5 % за Обособена
позиция № 1 и 2% от Обособена позиция № 2/ от стойността на договора за изпълнение
на обществената поръчка без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
4.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
4.3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да предвиди и заплати своите такси
по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от
възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в договора за обществена
поръчка.
4.4. Преди представянето на гаранцията във формите по чл. 4.2., т. 2, изпълнителят е
длъжен да предостави на възложителя предварително клаузите на гаранцията за
одобряване.
4.5. В случай на изменение на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме
необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) работни дни от подписването на
допълнително споразумение за изменението.
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4.6. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; и/или
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка.
4.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) календарни дни след прекратяването на Договора, като при необходимост
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
4.8. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето
ползващо се лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) календарни дни след прекратяването на Договора.
4.10. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно
приемане на работата в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
4.12. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
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3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице / изпращане на писмено уведомление до застрахователя.
4.13. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. По време на процеса преди решаване на спора, както и при решаване на спора в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите без да дължи
обезщетение за това.
4.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния
случай на неизпълнение.
4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер,
в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
4.16. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
4.17. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три)
работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията
за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 4.1. от Договора.
4.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
5.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното
възнаграждение за доставените материали, съобразно чл. 2 от настоящия договор.
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5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката
в срок, без отклонения от поръчаното.
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заявката в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
два поредни пъти извършва некачествена изработка на материали /част или всички
заявени материали/ или в количество различно от заявеното, независимо дали тези два
пъти са в рамките на една заявка /в случай на налично възражение/ или при отделни
заявки. В този случай възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължи.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заявката в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
поради забава или поради некачествено или количествено неточно изпълнение не
достави материалите в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. В този случай възнаграждение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължи.
5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията в съответната заявка да даде допълнителни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
при неизпълнението на които изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се приема и заплаща.
5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя заявката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез определените
свои представители, по някой от изброените начини: писмено по куриер или по поща,
устно по телефон, по електронна поща или по факс. В случай че заявка е отправена по
телефон, то същата следва след приключване на телефонния разговор да бъде потвърдена
по електронна поща от страна на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В заявката се
посочват всички характеристики на поръчаните рекламни материали включително текст,
формат, оформление, съдържание, крайна дата на доставка или събитие за което следва
да бъдат подготвени и др.

6.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за приемане на заявки и в
извънработно време, включително през почивни и празнични дни.
6.2. Срокът, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговори при заявка е до 1 (един)
работен ден. Отговорът по заявката се предоставя писмено по електронна поща или по
факс и съдържа потвърждение, че заявката е получена и срок за изработка и доставка,
съобразен с посочения от Възложителя краен срок и сроковете за преглед и одобрение
на материалите.
6.3. Изпълнителят е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия
търговец и с лицата, посочени от него в офертата му.
6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания от Документацията за
участие, които не са включени изрично в разпоредбите на настоящия договор, но са
упоменати в Документацията.
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6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да увеличава цената на който и да е рекламен
материал упоменат в ценовото му предложение.
6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
документи, информация, справки и др., включително и до тези, намиращи се извън
офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на проверки и контрол при изпълнението
на договора.
6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна писмена
обосновка на цената на даден рекламен материал, при поискване на такава, в
определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на дейностите по настоящия договор.
6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи своевременно цялата необходима
информация за изработка и доставка на материалите.
6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при
условията на настоящия Договор.
6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложеното от него в Техническото му
предложение включително и в качествено отношение съобразно представените мостри.
6.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в
офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за плащанията по договорите за подизпълнение, при спазване на правилата
по Раздел VII от ЗОП.

7.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

7.1.
Договорът се прекратява с изтичането на неговия срок или с достигане на
предвидения финансов ресурс – което от двете събития настъпи първо.
7.2. Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен:
7.3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
7.4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
7.5.
при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
7.6.
при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
7.7. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при съществено неизпълнение от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.8. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде
лишен от правото да упражнява дейността си;
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7.9. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ три пъти не
изпълни възложените му заявки качествено или в срок – частично или цялостно,
независимо дали трите пъти са в рамките на една заявка /в случай на възражения
свързани с качествено или количествено изпълнение/ или при отделни заявки.
7.10. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай, че поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадне необходимостта от част или всички
материали по дадена заявка.
7.11. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по реда на чл. 118 от ЗОП, без да се дължи неустойки.
7.12. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по
несъстоятелност или ликвидация.
7.13. Освен в изрично посочените по-горе случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали
Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде
допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало
безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното
време.
8.

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

8.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която не е причинила абсолютна пречка за
осигуряването на рекламни материали при провеждане на дадено мероприятие, същият
дължи неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет десети) на сто върху стойността на
съответната заявка за всеки просрочен ден.
8.2. Ако необходимостта от изработка на дадени материали е отпаднала, вследствие
на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 80% от стойността
на съответната заявка.
8.3. Забавата се установява с нарочно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичане на предвидения срок за доставка на материалите.
8.4. При забава на плащането на съответната цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет десети) на сто върху стойността на цената за
всеки просрочен ден, но не повече от 15 (петнадесет) на сто от неиздължената сума.
8.5. При прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание, посочено в чл.
7, т. 7.7, 7.9, 7.10 или 7.13 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои
гаранцията за изпълнение, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като обезщетение за
неизпълнение.
8.6. За неизпълнението на други задължения по договора, включително при лошо
изпълнение и др., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10
(десет) на сто от стойността на съответната заявка.
8.7. Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане
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сума, равна на дължимата неустойка. След достигане на максимума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да предприеме действия за усвояване на гаранцията за изпълнение на договора.
8.8. Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане
сума, равна на дължимата неустойка. След достигане на максимума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да предприеме действия за усвояване на гаранцията за изпълнение на договора.
8.9. Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на
обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие
виновното неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.
9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
10.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Страните следва да третират като поверителна информацията, свързана с
изпълнението на договора и се задължават да не преотстъпват на трети лица тази
информация без предварително постигнато взаимно писмено съгласие на страните по
този договор.
10.2. Предходния член не се прилага в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
проверки и контрол по изпълнението на договора чрез изрично определени от него лица.

11.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в
писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато
съобщението е изпратено и по електронна поща или по факс.
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11.2. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на
договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие - въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
11.3. Поставените заглавия на разделите по настоящия договор имат ориентировъчен
характер, с цел по – голяма яснота, като посочените права и задължения в съдържанието
на разделите не се ограничава стриктно до поставеното заглавие или рамките на
съответния раздел.
11.4. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определи лице за контакти от негова страна, за което ще
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните лица за контакти:
1.Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -……………. тел…….. факс………., еmail ………………………….
2.Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -……………. тел…….. факс………., еmail ………………………….
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Забележка: Проектът на този договор се допълва с всички предложения от офертата
на определения изпълнител на обществената поръчка, съгласно изискванията на чл. 112,
ал. 4 от ЗОП.
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