Приложение № 20

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ……….……….2019 г., в гр. София, между:
Служба „Военна информация“, вписана в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК ……………………………………………, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, улица „Дякон Игнатий“ № 3, представлявана от
…………………………………………… – директор и ……………………………………………
– главен счетоводител, наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна,
и
……………………………………………, регистрирано и вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …………………, със седалище и адрес на
управление: ……………………………………………, представлявано от ……………, , в
качеството си на …………………………, наричано по-нататък за краткост Изпълнител, от
друга страна,
(Възложителят и Изпълнителят, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

в съответствие с националното законодателство на Република България, на основание
чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), утвърден протокол,
рег. № ………………./……..2019 г. от Възложителя за определяне на Изпълнител на
обществена поръчка с предмет „Доставка на офис оборудване по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция
№ 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“, се
сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на
офис мебели („Артикули“) по обособена позиция …… съгласно изискванията и условията на
Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Техническото предложение
(Приложения № 2) и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 3), неразделна
част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(2) Изпълнителят се задължава да осигури Доставката по ал. 1 в рамките на
гаранционния срок по чл. 4, ал. 3, считано от датата на подписване на Протокол за приеманепредаване на Офис оборудване по чл. 5, ал. 2 или ал. 6.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За изпълнението на доставката, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя обща цена в размер на ……………(……………) лева без включен ДДС или
…….…….(……………) лева с включен ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „стойността
на Договора“), съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на
Доставката, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от Изпълнителя.
(3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока
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на действието му.
Чл. 3. (1) Възложителят плаща на Изпълнителя Цената по този Договор в срок до 30
(тридесет) календарни дни, считано от приемане на доставката на всички артикули и
представяне на следните документи от Изпълнителя:
1. Оригинал на фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от представител на
Възложителя, с посочени в нея наименование на артикула, брой, ед. цени и обща стойност.
2. Протокол за приемане/предаване на извършената доставка, подписан от
представители на Изпълнителя и Възложителя.
3. Описание на артикула (от производителя), гаранционна карта и инструкция за
експлоатация (монтаж).
(2) Всички плащания по този договор се извършват в лева, чрез банков превод по
следната банкова сметка на Изпълнителя:
БАНКА:
IBAN:
BIC:

…………………………….
…………………………….
…………………………….

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 2 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 4. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на артикулите,
предмет на Договора, посочен в ал. 3 и удовлетворяването на всички претенции на
Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
(2) Срокът за изпълнение на Доставката е …….. (……….) месеца, считано от датата на
подписване на настоящия Договор.
(3) Гаранционният срок на доставените артикули е …….. (……….) месеца, считано от
датата на подписване на Протокол за приемане/предаване по извършване на Доставката
(„Протокол за приемане/предаване“).
(4) Място за изпълнение на Договора е на територията на гр. София.
Чл. 5. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя
артикулите, предмет на Доставката, окомплектовани съгласно изискванията на
производителя.
(2) Предаването/получаването се удостоверява с подписване на Протокол за
приемане/предаване на извършената доставка от Страните или техни упълномощени
представители, след проверка за отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на
Доставката и представяне на документите в съответствие с ал. 1 и съответствие на артикулите
с техническите характеристики, представени в Техническата спецификация на Възложителя Приложение № 1.
(3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 (пет) работни дни
предварително за конкретните дати и час, на които ще се изпълни Доставката. При
предаването на артикулите, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според
обстоятелствата време за преглед за несъответствия, като същото не може да надвишава 5
(пет) дни.
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(4) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на ал. 5, Възложителят има
право да откаже да подпише Протокол за приемане/предаване на Доставката. В тези случаи,
Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните
несъответствия, съобразно ал. 5.
(5) При „несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на артикулите с Техническата спецификация на Възложителя Приложение №
1) и с изискванията за окомплектоване в съответствие с ал. 1 се прилага някоя от следните
варианти:
1. Изпълнителят заменя артикулите с несъответствия с такива притежаващи
характеристиките в Техническата спецификация, в случай че последното не води до промяна
на предмета на поръчката или повишаване на Цената по Договора, посочена в Ценовото
предложение на Изпълнителя.
2. Изпълнителят отстранява несъответствието в срок и по ред, посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия.
3. Цената по Договора се намалява съответно с Цената на артикулите с
несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на
разходите за отстраняване на несъответствието.
(6) След извършване на дейностите по ал. 5 т. 1, 2 и 3 Страните подписват двустранен
Протокол за приемане/предаване на Доставката.
(7) В случай, че несъответствието на Доставката е толкова съществено, че прилагането
на някой от вариантите по ал. 5 т. 1, 2 и 3 ще доведе до промяна на предмета на поръчката,
или в случай че Изпълнителят забави доставката на или отстраняването на несъответствията с
повече от 5 (пет) дни, от предвидения срок за доставка в чл. 4, ал. 2, съответно от срока,
посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и
право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора.
(8) Подписването на Протокола за приемане/предаване по ал. 2 или ал. 6 без
забележки има силата на приемане на Доставката от страна на Възложителя, освен в случаите
на „скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновен преглед на
артикулите или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането
на Доставката с Протокола за приемане/предаване няма отношение към установените
впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани
за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.
(9) В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 4,
Възложителят не дължи заплащане на Цената по чл. 2, ал. 1 преди отстраняването им и
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.
Чл. 6. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на вещта,
предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането
им, вписана в Протокола за приемане/предаване по ал. 2, респективно по ал. 6.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел
от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.
(2) Изпълнителят има право:
1. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да
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получи Цената по Договора в размера, сроковете и съгласно определения начин на плащане.
2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на Договора.
(3) Изпълнителят се задължава:
1. Да достави артикулите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на
техническите параметри, представени в Техническата спецификация на Възложителя –
Приложение № 1 и Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3,
окомплектовано съгласно изискванията на настоящия Договор, придружена със съответните
документи.
2. Да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с
оглед защита интересите на Възложителя.
3. Да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на Договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
Възложителя указания и/или съдействие за отстраняването им.
4. Да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия,
проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда
на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия.
5. Да отстранява несъответствията с материали спазвайки изискванията за артикулите
в Приложение № 1.
6. Да не разгласява и да не допуска разгласяването на сведения, факти и документи,
представляващи конфиденциална информация на Възложителя.
7. Да уведомява своевременно Възложителя за всички настъпили след сключването и
преди изтичането на срока на Договора промени в правния статут на дружествотоИзпълнител.
8. Да определи и оправомощи свои представители за осъществяване на връзка с
представители на Възложителя и за подписване на документи, необходими за или свързани с
изпълнението на Договора.
9. Да представи списък на лицата, които ще извършват доставката.
10. Да отговаря за всички повреди, възникнали в резултат на неправилен транспорт.
11. Да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, свързани с
изпълнението на Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Възложителят има право:
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни Доставката, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
2. Да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и
да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по
изпълнението на Доставката от Изпълнителя, но без с това да пречи на изпълнението.
3. Да предявява рекламации за доставените по Договора артикули, при условията
посочени в настоящия Договор.
4. Да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с Техническата
спецификация – Приложение № 1 и/или дефектни артикули, както и отстраняване на
несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по
гаранцията.
5. Да откаже приемането на Доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията
на Договора и Приложение № 1, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения
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съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената
цена.
(2) Възложителят се задължава:
1. Да заплати на Изпълнителя цената в размера, по реда и при условията, предвидени в
този Договор.
2. Да приеме Доставката, предмет на договора по реда на чл. 5, ал. 2, ако отговаря на
договорените изисквания, в срок до 5 (пет) работни дни след писменото му уведомяване.
3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
4. Да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато
Изпълнителят поиска това.
5. Да определи и оправомощи свои представители за осъществяване на връзка с
представители на Изпълнителя и за подписване на документи, необходими за или свързани с
изпълнението на Договора.
6. Да осигури свои представители, след получаване на уведомление от Изпълнителя, за
окончателното приемане на Доставката.
VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 9. (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените
артикули, съгласно договореното предназначение, както и съответствието му с параметрите в
Техническата спецификация и приложимите стандарти.
(2) В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят отстранява със свои сили и
средства всички повреди и/или несъответствия на артикулите, съответно подменя
дефектирали части, съгласно гаранционните условия.
(3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед
на Офис оборудването от свои квалифицирани представители в срок от 5 (пет) работни дни,
от получаване на рекламационно съобщение на Възложителя. След преглед на артикулите от
квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на
повредата и/или несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два
еднообразни екземпляра.
(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или несъответствието
в срок от ........... (...................) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. При подписване на този Договор, Изпълнителят представя на Възложителя
гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 5 % (пет на сто) от
стойността на договора без включен ДДС, а именно …… (………..) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя
по Договора.
Чл. 11. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в условията на
Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:
1. Внасяне на парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване на
изискванията на чл. 12 от Договора. и/или
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2. Предоставяне на документ за банкова гаранция при спазване на изискванията на
чл. 13 от Договора.
3. Предоставяне на застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез
покритие на отговорността на Изпълнителя, при спазване на изискванията на чл. 14 от
Договора.
Чл. 12. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по следната сметка на Възложителя:
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG 30 BPBI 7942 3388 6863 01
BIC: BPBIBGSF
Чл. 13. (1) 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, 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 Договора.
2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност
на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) 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, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, която
обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, тя се
представя на Възложителя в оригинал и е със срок на валидност за целия срок на действие на
договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора, в полза на
Възложителя. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или
частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на
отговорността на Изпълнителя по друг договор. Възложителят следва да бъде посочен като
трето ползващо се лице по тази застраховка. Разходите по сключването на застрахователния
договор/полица и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и
по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
(2) При забава в изпълнението, независимо от причината за това, Изпълнителят
удължава срока на валидност на застраховката за периода за забавата.
(3) Всички разходи по сключване на застраховката и заплащане на застрахователна
премия са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 15. (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на
услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на Възложителя на
каквато и да е сума по нея.
(2) 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, посочена в чл. 3, ал. 2 от Договора.
2. Когато е във формата на банкова гаранция или застраховка – чрез връщане на
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нейния оригинал на представител на Изпълнителя.
(3) 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. При решаване
на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.
Чл. 16. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от
страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина
на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за
изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
Чл. 17. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. При прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в
несъстоятелност.
2. При прекратяване на Договора в случаите на чл. 27, ал. 2.
Чл. 18. 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.
Чл. 19. В случай на задържане от Възложителя на суми от Гаранцията за изпълнение,
ако Договорът продължава да е в сила, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение до размера ѝ, уговорен в чл. 10, като внесе усвоената от
Възложителя сума по сметката на Възложителя, учреди банкова гаранция или сключи
добавък/анекс към застраховката за сума в размер на усвоената, така че във всеки момент от
действието на Договора, размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.
10 от Договора.
Чл. 20. Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 21. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на
Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на
Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата за недоставените
артикули за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността по
Договора без включен ДДС.
Чл. 22. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на
сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от размера
на забавеното плащане, без включен ДДС.
Чл. 23. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на
Договора без включен ДДС.
Чл. 24. Възложителят има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
Изпълнителя за това.
Чл. 25. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
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пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение, като има право да усвои съответните суми по
настоящия раздел от предоставените гаранции.
Чл. 26. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 27. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 от Договора.
2. С изпълнението на всички задължения на Страните по него.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл
или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата.
4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора
(„непреодолима сила“) продължила повече от 30 (тридесет) дни, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от
настъпване на невъзможността.
5. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.
6. При установяване, че Изпълнителят е дружество, което е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е контролирано пряко или
косвено от такова дружество и е налице забраната по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако Изпълнителят не попада в изключението
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7. Когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на Възложителя.
(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация –
Приложение № 1.
2. Когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с
повече от 30 (тридесет) дни.
3. Когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.
Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение
на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
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изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по
изпълнение на Договора.
Чл. 29. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към
момента на доставка и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. Изпълнителят се задължава:
а) Да преустанови доставките, с изключение на такива, каквито може да бъдат
необходими и поискани от Възложителя.
б) Да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) Да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на
Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.
Чл. 30. При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да
заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред доставки.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 31. 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.
Чл. 32. 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.
Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 34. 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.
XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
Чл. 36. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия –
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и приложенията, се прилагат следните правила:
1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби.
2. Разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.
Чл. 37. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или
по повод изпълнението на Договора. („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
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информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност,
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения,
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.
Чл. 38. Изпълнителят няма право, без предварителното писмено съгласие на
Възложителя, да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и
да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставките, предмет на този
Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на
резултати от работата на Изпълнителя.
Чл. 39. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните
вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото
право.
Чл. 40. (1) Уведомленията между страните (документи, известия, откази и други
съобщения) във връзка с изпълнението на този договор се извършва в писмена форма на
следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) Лица за контакти във връзка с изпълнение на Договора са:
От страна на Възложителя:
От страна на Изпълнителя:
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението.
2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.
3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер.
4. Датата на приемането – при изпращане по факс.
5. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
Чл. 41. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез
10/11

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за разглеждане и решаване от
компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл. 44. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза
се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка страна.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническата спецификация, Некласифицирано, от ………………(………………)
страници.
2.
Техническо
предложение
на
Изпълнителя,
Некласифицирано,
от
………………(………………) страници.
3.
Ценово
предложение
на
Изпълнителя,
Некласифицирано
от
………………(………………) страници.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
……………………..…
/
/
Главен счетоводител:
……………………….
/
/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………..
/
/
…………………………..…
/
/

Отпечатано в 2 (два) екземпляра.
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