ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
№ .........................../..................... г.
Днес, ................2019 г., в гр. София, между:
„Район „Красно село“ – Столична община, с адрес: гр. София, бул. „Цар
Борис III” № 124, БУЛСТАТ 0006963270526, представлявана от Христо Апостолов
– Кмет и Венета Георгиева – главен счетоводител, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище
и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни
приложимото според случая], [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер
или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава
членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото
според случая], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи
изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи
изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на
лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“;
на основание чл. 194, ал. 1 и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи този договор
(„Договора/Договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
срещу възнаграждение и при условията на този договор „Осигуряване на достъпна
среда - изграждане, доставка и монтаж на 1 бр. асансьор, необходим за нуждите на
36-то СУ „Максим Горки“, находящо се на територията на район „Красно село“ –
Столична община“ съгласно Техническо предложение – неразделна част от настоящия
договор и Ценово предложение - неразделна част от настоящия договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от
страните.
Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е
……………………………. съгласно Техническо предложение, неразделна част от
договора.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от подписване на двустранен протокол, с
който Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до обекта. Възложителят
осигурява достъп до обекта на персонала на Изпълнителя при спазване на изискванията,
установени за работа и достъп в общинските училища на територията на Столична
община.
Чл. 4. Мястото на изпълнение е 36-то СУ „Максим Горки“, находящо се на
територията на район „Красно село“ – Столична община“ с адм. адрес: гр. София,
ул.”Пирински проход”№35.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Общата цена по този договор е в размер на............... (...................) лева
без данък върху добавената стойност (ДДС) и ............... (...................) с включен ДДС,
съгласно Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.
(2) В цената по ал. 1 са включни всички разходи, свързани с предмета на
поръчката, включително всички такси, мита, транспортни разходи, гаранционна
поддръжка и други разходи за изпълнение на доставката и монтажа на място.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена по този
договор с банков превод в срок до 30 календарни дни след предоставяне на двустранно
подписан приемно – предавателен протокол и надлежно оформена оригинална фактура.
(4) Документите по ал. 3 трябва да отговарят на изискванията на Закона за
счетоводството, Закона за данък добавена стойност, да съдържат № и предмет на
договора.
(5) Плащанията по ал.3 се извършват по банков път в лева, както следва:
Банка: ...................................
BIC: ...............................
IBAN: ..................................
Адрес на банката(на банковия клон).................................................
(6) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като му посочи новата си банкова
сметка.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
1. Да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията към него.
2. Да изготви план-график за видовете работи със сроковете за тяхното
изпълнение.
3. Да изгради, достави, монтира и пусне в експлоатация 1 (един) брой нов
пътническа асансьорна уредба.

4. Да извърши работа, която да отговаря на изискванията на техническите
условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на
работата.
5. При установяване на нередности и некачествени работи, същите да отстрани
в най-кратък срок и за негова сметка.
6. Да предаде обекта на изпълнение, в завършен вид, годен за употреба, с
ненарушена цялост, и да отстрани възникнали щети по време на монтажа, като коригира
дефектите, стените и облицовките на асансьорните шахти, получени в резултат от
монтажа на новия асансьор.
7. Да изготви проектна документация, която да отговаря на изискванията на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и
предпазните устройства на асансьори, приета с Постановление на Министерски съвет, в
сила от 20.04.2016г., измен. и доп., бр. 87 в сила от 31.10.2017г., Наредбата за безопасната
експлоатация и техническия надзор на асансьори, българските и европейски стандарти и
директиви.
8. Да предостави цялата отчетна документация, всички актове за извършване
на монтажни дейности, всички документи и технически данни и характеристики на
асансьора, съставните му части, предпазни устройства, сертификати за вложени
материали, протоколи от технически измервания и др. в два екземпляра.
9. Да подготви и подпише декларация за съответсвие, в която да се посочва че
продуктът отговаря на всички изисквания на ЕС. Да постави „CE" маркировка, с посочен
идентификационен номер на нотифициращия орган, видима, четлива и незаличима
10. Да извърши всички необходими действия и да изготви всички изскуеми
документи за регистрация на асасьора, съгласно действащите нормативни уредби.
11. Да достави асасьорна уредба с качество и технически параметри
отговарящи на одобрения технически проект и на Наредбата за безопасната
експлоатация и технически надзор на асансьори /НБЕТНА/ и чл. 21 от Закона за
техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.
12. Да представи протоколи от извършен контрол на заваръчните съединения с
положителен резултат.
13. Да представи актове за завършени монтажни работи, протоколи от ел.
измервания след монтаж на асансьора, и положителни резултати от оценката на
съотвествието.
14. Да представи Акт за първоначален технически преглед от органите на
техническия надзор, съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и технически
надзор на асансьорите.
15. Да представи списък на служителите, които извършват дейността, с цел
осигуряване на достъп до обекта на персонала, при спазване на изискванията, установени
за работа и достъп в обекти на Министерството на вътрешнбите работи.
16. Преди пускане в експлоатация, да извърши 72-часови проби и да състави
протокол.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
поръчката;
2. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на
настоящия договор;
3. Да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за условията на доставката и
монтажа.
4. При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните
подизпълнители: ............................................................................................
(посочват се предвидените в офертата подизпълнители и дела от
проръчката, който ще им възложат)
4.1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в т.4.1.
4.3. За работата на подизпълнителите Изпълнителят отговаря като за своя
работа.
4.4 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
4.5. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи,
които доказват изпълнението на условията по т.4.4, в срок до три дни от неговото
сключване..
4.6. Изпълнителят и подизпълнителят/подизпълнителите са длъжни да
спазват разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки.
Чл. 8. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу
другата страна, той няма право да откаже да изпълни свое задължение, докато
Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условията и в
срокове съгласно настоящия договор;
2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора.
3. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, отговаряща на изискванията,
посочени в Техническото предложение, неразделна част от настоящия договор.
4. Да осигури достъп до обекта, след представен списък със служителите на
изпълнителя(подизпълнителя).
5. Да съдейства по време на изпълнение на дейностите по настоящия договор;
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по договора
в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията по договора, да
откаже приемането на дейностите, както и да откаже да заплати съответната цена;
VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 11. (1) Извършената работа по изграждане, доставка, монтаж,
окомплектовка, регистрация и пускане в експлоатация на асансьорната уредба се приема
със съставяне и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Преди подписване на протокола по ал. 1, се съставят приемо-предавателни
протоколи между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
следва:
1. За доставка и монтаж на асансьорната уредба.
2. Протокол за провеждането на 72-часова проба в експлоатационни условия.
(3) В случай, че изграждането, доставката и монтажа не съответстват на
изискванията на този договор и/или има недостатъци, приемането на доставката се
отказва и връща на Изпълнителя за негова сметка с констативен протокол с отразени в
него несъотвествия/недостатъци и срок за отстраняване. Констативният протокол се
подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След
отстраняването на недостатъците представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
подписват протокола по ал. 2, т. 1.
(4) След изтичане на срока по чл. 12, страните подписват окончателен приемопредавателен протокол за приключване на цялостното изпълнение по договора.
VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
Чл. 12. Гаранционният срок на асансьорната уредба и на всички извършени
СМР, предмет на договора, е ...............(......) (цифром и словом), (не по-малко от 5
години), съгласно техническото предложение, неразделна част от настоящия договор и
започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на съоръжението, удостоверена с
подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 1.
Чл. 13. Замяната на дефектирали части в рамките на гаранционния срок е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. В случай, че се установят скрити недостатъци в съоръжението или
такива, настъпили в следствие на извършения монтаж, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да ги отстрани
или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри
характеристики за своя сметка.
Чл. 15. Действията по направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация, следва да
бъдат предприети не по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, извършено чрез
координатора по договора.

Чл. 16. Време за отстраняване на възникнала повреда - до 8 часа след
диагностициране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя
съвместно с координатора по договора с двустранно подписан протокол. При
необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
демонтажът на съответната част, транспортните разходи и монтажа й, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) По време на гаранционния срок по чл. 12, изпълнителят извършва
пълно техническо и аварийно обслужване на асансьорната уредба, при максимално
време на реакция при освобождаване на пътници и при аварийно спиране на уредбата в
срок до 1 (един) час от уведомяването. Обслужването се извършва в съответствие с
изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
асансьори .
(2) Всички консумативи по време на техническото и аварийно обсужване в
рамките на гаранционния срок по чл. 12, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 18. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен
ДДС или ....... (..............).
(2) При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в
банковата гаранция или в застраховката, изрично се посочва договорът, по който се
представя гаранцията.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под
формата на парична сума, тя следва да бъде преведена в определения размер по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Гаранцията, представена във вид на парична сума,
се внася по BG15SOMB91303324913901, BIC SOMBBGSF- Общинска банка АД.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранцията под
формата на банкова гаранция, същата трябва да е оригинална, безусловна, неотменима и
със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на изпълнение
на поръката. Когато договорът не бъде изпълнен в договорения краен срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова банкова гаранция с валидност за срока на изпълнение на
договора плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане
срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ,
удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен
размер.
(5) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата
гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, тя обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато договорът не бъде изпълнен в
договорения краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на застраховката
или да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова застраховка с валидност за срока на
изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди
изтичане на срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ,
удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора на
етапи и при условия, както следва:
1. Частично освобождаване в размер на 60% (шестдесет процента) от размера на
гаранцията .............. ( .............) лева, в срок до 30 (тридесет) дни, след приемане на
доставката, подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 1, при условие че
сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;
2. Окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на
40% (четиридесет процента) се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на
гаранционния срок, посочен в чл. 12 и подписване на окончателен приемо-предавателен
протокол по чл. 11, ал. 4 от настоящия договор, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
изпълнил всички свои задължения по договора с сумите по гаранцията не са задържани,
или не са настъпили условия за задържането им.
(8) Когато договорът е прекратен преди неговото изпълнение, гаранцията за
изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след неговото прекратяване, без
да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа/усвоява гаранцията за изпълнение на договора,
ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването
му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа /усвоява гаранцията за изпълнение при пълно
неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи/усвои от стойността на
гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел ІХ от този
договор.
ІХ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 19. При забава на изпълнение на задължение по този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на .................. % от общата цена без ДДС
по чл. 5 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от нея.
Чл. 20. При лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 20 % (двадесет на сто) от стойността по чл. 5.
Чл. 21. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер
на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 22. В случай, че изпълнителят не отсрани констатираните от Възложителя
дефекти, възникнали в гаранционния срок, в определените съгласно настоящия договор
условия, изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по
чл. 5 за всяко констатирано неизпълнение.
Чл. 23. Ако е в забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто)
от общата цена по чл. 5 без ДДС от този договор при пълно неизпълнение на
обществената поръчка.
Чл. 25. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор
изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от
10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда
по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.
Чл. 26. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за
вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда
на този дог
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 27. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този
Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) 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 в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1.Която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
2. Която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или

3.Чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
- с 10 (десет) -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. По реда на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
6. 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.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на доставката по договора с повече от 10 (десет) работни
дни;
2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си.
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
(3) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 14
четиринадесет) -дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично
неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна.
Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е
незначителна с оглед интереса на изправната страна.
(4) Всяка от страните може да прекрати Договора след изтичанена на тримесечен
срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна, без да дължи
предизвестие или обезщетение, съгласно чл. 114 от ЗОП.
ХIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
Чл. 29. (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.
XIII. СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ
Чл. 30. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 31. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в
поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна,
станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална
информация“). Конфиденциална 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. Не се смята за конфиденциална
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на
Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е
от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети
от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
XV. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ
Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и
съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във
връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз
основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
XVI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 33. 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 и по договорите за подизпълнение могат да бъдат
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
XVII. ИЗМЕНЕНИЯ
Чл. 34. 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.
XVIII.НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 35. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между
Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива
уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на
нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки
между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на
друга клауза или на Договора като цяло.
XIX.УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл. 36. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо,
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(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.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до 10 (десет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
XX ЕЗИК
Чл. 37. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т. ч. уведомления, протоколи, отчети
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат

необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
XXI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 38. 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.
XXII РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 39. 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 преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
XXIII. ЕКЗЕМПЛЯРИ
Чл. 40. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в
два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТИЛЕЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

