ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№...................../..................2015 г.
Днес, …………2015 г., в гр. Пловдив, на основание чл.101е, ал.1 ЗОП, както и въз
основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от
ЗОП и при условията на класираната на първо място оферта,
между:
1. "РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ" - ГР. ПЛОВДИВ, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, област Пловдивска, п.к. 4000, ул. ”Христо Г. Данов” №34, с ЕИК:
000455592, представляван от Огнян Тодоров – Директор, наричан за краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. „.............................................” ............, със седалище и адрес на управление:
.............................................................................................................................................................., с
ЕИК ......................, представлявано от ........................................ – ........................., с ЕГН:
............................., наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКОВА НАЛАДКА НА
ИНВАЛИДНИ ПОДЕМНИЦИ НА ВХОДА И В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР. ПЛОВДИВ”.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни предмета на договора с необходимия
професионализъм и качество, със свои ресурси и техника, с необходимия технически
компетентен персонал и в договорените по-долу срокове.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.3. (1) За пълното изпълнение на предмета на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ............... лв. (с думи:
..............................................) без включен ДДС, а с включен ДДС - в размер на ..................
лв. (с думи: ....................................................).
(2) Общата цена за изпълнение на поръчката, е формирана както следва:
1.1. Цена за доставка, монтаж и пускова наладка на "Стълбищен инвалиден подемник"
в размер на ............. лв. (словом: ........................................) без ДДС, а с включен ДДС - в размер
на ................ лв. (словом: ..........................................).
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1.2. Цена за доставка, монтаж и пускова наладка на "Вертикален инвалиден подемник"
в размер на ............. лв. (словом: ........................................) без ДДС, а с включен ДДС - в размер
на ................ лв. (словом: ..........................................).
(3) В посочената обща цена за изпълнение са включени всички наши преки и
косвени разходи за изпълнение на всички дейности от обхвата на обществената поръчка.
(4) Цената за изпълнение на предмета на поръчката ще бъде изплащана по следния
начин:
- Авансово - в размер на 50% (петдесет на сто) от общата цена за изпълнение на
поръчката след представяне на фактура-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, платимо в срок от 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор;
- Междинно - в размер на 40% (четиридесет на сто) от общата цена за изпълнение на
поръчката, в срок от 7 (седем) работни дни, считано от кумулативното изпълнение на следните
обстоятелства:
1. Извършена доставка до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан приемнопредавателен протокол за извършената доставка;
2. Писмено деклариране на готовност за извършване на монтаж на доставените
съоръжения;
3. Представяне на фактура-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Окончателно - в размер на разликата между общата цена за изпълнение на поръчката
по предходната алинея и извършените към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово и междинно плащане,
но не повече от 10% (десет на сто) от общата цена за изпълнение на поръчката, платимо в срок
от 10 (десет) работни дни, считано от кумулативното представяне на следните официални
документи:
1. Надлежно оформена фактура-оригинал за стойността на окончателното плащане,
подписана от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Констативен протокол, удостоверяващ пълното изпълнение на предмета на
поръчката в съответствие с Техническите спецификации и Техническото предложение от
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на реда и условията, определени в раздел V на
настоящия договор.
(3) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
банков път, в лева, по следната посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка:
Банка: ........................................................................................
IBAN: ........................................................................................
BIC: ...........................................................................................
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по предходната алинея в срок от 3 (три) дни, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита
се, че плащанията са надлежно извършени.
(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор.
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел V от настоящия договор.

2

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл.4. (1) Общият срок за изпълнение на предмета на обществената поръчка се определя
съобразно предложеният от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такъв и възлиза на .......... (с думи:
.....................................) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия
договор.
(2) Отделно от предложеният общ срок за изпълнение по предходната алинея и за
целите на изпълнението на предмета на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
предложил и следните диференцирани срокове, формиращи като сбор общият срок:
а) Срок за изготвяне и представяне за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на технически
проект за монтаж на съоръженията, подлежащи на доставка, в размер на ......... (с думи:
................................) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.
б) Срок за производство, доставка и монтаж на съоръженията, подлежащи на доставка,
в размер на .............. (с думи: ........................................) календарни дни, считано от датата на
одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на техническия проект за монтаж на съоръженията.
в) Срок за извършване на единични изпитания (пускова наладка) и въвеждане в
експлоатация на съоръженията, подлежащи на доставка, в размер на .............. (с думи:
........................................) календарни дни, считано от датата на подписване на констативен
протокол за извършения монтаж.
(3) Срокът, който е технологично необходим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобряване на
представения технически проект за монтаж на съоръженията, не се включва в предложения от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общ срок за изпълнение на предмета на поръчката, посочен в ал.1.
Чл.5. Мястото на изпълнение на поръчката е в сградата на Регионален природонаучен
музей - Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, район "Централен", ул. "Христо Г. Данов" №34.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и Техническото
предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с Техническата спецификация и с Техническото предложение от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
5. Да определи длъжностно лице от състава на Регионален природонаучен музей Пловдив, което да следи за изпълнението на договора, да подписва необходимите финансовосчетоводни документи, да подписва констативните протоколи от отстраняване на открити
дефекти или неточно изпълнение, да приема доставката и монтажа на подлежащите на
доставка съоръжения с място на изпълнение - сградата на Регионален природонаучен музей Пловдив и да координира (при необходимост) действията с представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера, при условията и в
сроковете съгласно настоящия договор.
2. 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.
3. Да приеме изпълнението на предмета на поръчката при условията и в сроковете
съгласно настоящия договор.
4. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договора до местата за монтаж в
съответствие с утвърдените вътрешни правила и режим на достъп в сградата на Регионален
природонаучен музей - Пловдив, както и да му съдейства по време на изпълнение на
дейностите по монтажа.
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата
по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение
на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
2. Да отстрани със свои сили и за своя сметка всички нанесени щети по сградата,
вследствие дейностите по доставката и монтажа;
3. Да носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на
служителите на Регионален природонаучен музей - Пловдив, на своите служители и на трети
лица, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, по време на
извършване на монтажните дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява за своя сметка функции
на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на всички монтажни
работи.
4. Да осигури за своя сметка необходимите инструменти, оборудване, механизация,
техника и съоръжения за достъп с оглед правилното и качествено извършване на монтажните
работи.
5. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за телефон и/или факс и e-mail, за
подаване на сигнал за възникнала рекламация относно открито некачествено изпълнение или
дефект, както и да осигури квалифицирани специалисти за констатиране и отстраняване на
възникналите неточности, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подал информация по реда на раздел
VI от договора.
6. За срока на гаранционната си отговорност да осигури безплатно техническо
обслужване и мероприятия по необходима профилактика и поддръжка на инсталираните
съоръжения с цел безпроблемното им техническо функциониране.
7. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.
Чл.8. (1) В случай че за извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
предвидил участието на подизпълнители, то лицата - подизпълнители, видът и делът на
участието им трябва да съответства изцяло на посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) В 3-дневен срок от сключването на договор с подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да представи оригинален екземпляр от договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с
доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
(3) Разпоредбите на договорите с подизпълнителите не трябва да противоречат на
условията на този договор.
(4) Сключването на договор с подизпълнител не изменя задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои
действия.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време
на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП, както и при
нарушаване на забраната по 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията на 45а, ал. 1-5 от ЗОП.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена
поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
(8) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата
или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
(9) В хипотезата на настоящата разпоредба ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва дължимото
съгласно настоящия договор плащане при спазване на чл. 45б, ал. 3 от ЗОП.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
Чл.10. (1) Приемането на извършената работа се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2) За извършената доставка и монтаж на съоръженията, включени в техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се изготвят и подписват, в два екземпляра, двустранни
констативни протоколи, отразяващи цялостното изпълнение без забележки.
(3) В случаи на възникнал дефект в работата на съоръженията или неточно изпълнение
на монтажите, след тяхното отстраняване от специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на
раздел VI, страните подписват констативен протокол, отразяващ извършеното.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ, РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за изпълнението на предмета на договора, че
същото ще е с високо качество, с необходимия професионализъм и в съответствие с
представената оферта, одобрения технически проект за монтаж и съгласно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.12. Гаранционният срок на доставените и монтирани подемни съоръжения от
Техническата спецификация, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е съобразно предложението от
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционен срок на изделията и е както следва:
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1. За експлоатацията на "Стълбищен инвалиден подемник", монтиран на входа на
сградата на музея, гаранционният срок възлиза на ................ (...................................................)
месеца, считано от подписването на констативен протокол за въвеждане на съоръжението в
експлоатация;
2. За експлоатацията на "Вертикален инвалиден подемник" монтиран вътре в сградата
на музея, гаранционният срок възлиза на ................ (...................................................) месеца,
считано от подписването на констативен протокол за въвеждане на съоръжението в
експлоатация;
Чл.13. (1) В рамките на гаранционния срок по предходния член ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
поема задължението да осигури гаранционното поддържане на доставените и монтирани
съоръжения за периода на установения гаранционен срок.
(2) Всички разходи за труд, материали, транспорт и др. свързани с гаранционното
обслужване или с отстраняване на възникнал дефект в гаранционния срок при нормалното
функциониране на съоръженията или неточно изпълнение на монтажите, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за открит дефект или друга
неизправност, свързана с изпълнението на предмета на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
реагира в рамките на 1 (един) работен ден от момента на подаване на информацията на
посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ телефон и/или факс и e-mail, като осигурява квалифицирани
специалисти за констатиране и евентуално отстраняване на дефекта или допуснатата открита
неточност. След констатацията специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняват дефекта или
допуснатата открита неточност в срок до максимум 5 (пет) работни дни от момента на
подаване на информацията.
(4) При отстраняване на дефекта или допуснатата открита неточност следва да бъдат
влагани само качествени материали със същите или по-добри технически характеристики.
(5) При невъзможност за отстраняване на дефекта в доставените и монтирани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съоръжения, същите следва да се заменят с нови, напълно съответстващи
на монтираните.
(6) Отстраняването на констатиран дефект, включително извършване на замяна по
смисъла на предходната алинея, се удостоверяват с подписване на протокола по чл.10, ал.3 от
определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в рамките на гаранционния срок да прави
рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци или появили се скрити
недостатъци на доставените съоръжения за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и укаже подходящ
срок за това. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон,
електронна поща, лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин.
Чл.15. (1) При пълно неизпълнение на договорните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от цената по чл.3, ал.1.
(2) В случай на забава при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече
от 30 % (тридесет процента) от стойността на забавената дейност.
(3) При частично или неточно изпълнение на договорните си задължения виновната
страна дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнението.
(4) Недоставянето и/или немонтирането на поне 50 % от предмета на договора, както и
забава в изпълнението на доставката и монтажа повече от 10 календарни дни, се счита за
пълно неизпълнение.
Чл.16. (1) При забавено изпълнение на договорни задължения, свързано с разпоредбите
на чл.13, ал.3 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от
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стойността на договора на календарен ден от забавянето, но не повече от 20 % върху тази
стойност.
(2) Забава, надхвърляща 4 (четири) календарни дни, се счита за пълно неизпълнение на
рекламацията по чл.13, ал.3, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да отстрани
недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Това действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
накърнява правата му да получава качествено гаранционно обслужване.
Чл.17. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
Чл.18. При констатиране по съответния ред, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работят лица, за
които не са внесени дължимите осигурителни и/или здравноосигурителни вноски,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено предизвестие може:
1. да прекрати едностранно договора, като изправна страна. Доставеното/монтираното
до момента се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като спрямо него се прилага еднократна
наказателна неустойка в размер на 20% от стойността на договора.
2. да не прекратява договора, ако това отговаря на неговите интереси, и да наложи
еднократна неустойка в размер на 5% от стойността на договора.
Чл.19. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди
и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) Под "непреодолима сила" се разбира природно бедствие, война, национална стачка,
епидемия, акт на орган на власт и др. събития, които могат да доведат до обективна
невъзможност за изпълнение. В този случай страните си дължат само действително
извършените разходи.
(3) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия
с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в срок 3 (три) календарни дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.20. (1) Настоящият договорът се прекратява с:
1. С окончателното изпълнение на задълженията по него;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30
(тридесет) работни дни;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
7. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство.
8. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие, отправено
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
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допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
9. 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, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, по смисъла
на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни
дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
Чл.21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при пълно или частично
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от Закона за задълженията и
договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до
другата.
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл.22. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение, при
условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл.23. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато
са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
Чл.24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
Чл.25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Чл.26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните,
а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Чл.27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл.28. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение №1 към настоящия договор;
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2. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение №2 към настоящия
договор;
3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - приложение №3 към настоящия договор;

Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.
СТРАНИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
………………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
………………………………….

(гл. ас. д-р Огнян Тодоров - Директор)

(........................................ - .....................)

………………………………
(Мила Златарова – Счетоводител)
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