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Приложение № 11
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ...…....................… 2019 г., в гр. Благоевград , между:
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА”, със седалище и адрес: гр.
Благоевград, ул. „Бистрица” № 12 В, ЕИК 101157692, представлявана от Красимир
Андонов – Директор, наричан по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и от друга страна
......................., ЕИК .................., представлявано от ...................., със седалище и адрес
на управление ......................................... тел: ............ факс: ...................., наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от
тях по отделно „Страна“/;
на основание Глава двадесет и шеста, чл. 194, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ и Протокол на комисията за разглаждане, оценка и класиране на
офертите, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на …….., за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА - СЪРВЪР,
ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА И МУЛТИМЕДИЙНО
ОБОРУДВАНЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА” по проект:
„Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост” с
акроним BIO2CARE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция –
България 2014-2020 г. Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology
for Sustainability– BIO2CARE“. INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE –
BULGARIA 2014 – 2020“,
се сключи настоящия договор за следното
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
„Доставка на офис техника - сървър, преносими компютри, периферни устройства и
мултимедийно оборудване за нуждите на Дирекция „НП Рила” по проект BIO2CARE”.
(2) Предметът на Договора включва Доставка на офис техника - сървър, преносими компютри,
периферни устройства и мултимедийно оборудване за нуждите на Дирекция „НП Рила” по
проект BIO2CARE.
(3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1) и алинея (2) в
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и
Ценовото предложение на Изпълнителя и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, които
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ще отговарят за изпълнението, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете
по настоящия Договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка:
…………….. (словом) лева без ДДС, съответно ……………… (словом) лева с ДДС;
от които:
а) ЦЕНА за „Доставка на хардуер за изпълнение на дейности, свързани със
създаването на специализиран софтуер за мобилно приложение (сървър, широкоекранен
монитор и резервно захранване) /Дейност 4.7.4 от проекта/:
…………….. (словом) лева без ДДС, съответно ……………… (словом) лева с ДДС;
б) ЦЕНА за Доставка на хардуер за изпълнение на дейности, свързани с направата
на специализиран софтуер – таблети /Дейност 4.7.4/:
…………….. (словом) лева без ДДС, съответно ……………… (словом) лева с ДДС;
в) „Оборудване за посетителски информационен център към Дирекция Национален
парк "Рила":
…………….. (словом) лева без ДДС, съответно ……………… (словом) лева с ДДС,
съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 1), неразделна част от настоящия
Договор.
(2) Посоченaта цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за труд, доставка
и конфигурация на продукта в системите/устройствата на Възложителя, всички разходи за
извършване техническа и гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи,
необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия Договор.
(3) Стойностите по ал.1 се изплащат в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на
двустранно подписани приемо-предавателни протоколи между ВЪЗЛОЖИТЕЛ - чрез
упълномощени представители и ИЗПЪЛНИТЕЛ и оригинална фактура с вписани серийни
номера на изделията, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява плащането по настоящия договор в български лева по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ………………
BIC: ……………
IBAN: ……………………….
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промени в
банковата му сметка в срок до 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията по
посочената в ал. 4 банкова сметка са надлежно извършени.
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ІІI. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора е
до изтичане на най-дългия предложен срок на гаранционна поддръжка.
(2) Срокът за изпълнение на доставката по чл. 1, ал. 2 е ……….. календарни дни,
съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Срокът за изпълнение на доставката започва да тече от деня, следващ датата на
получаване на Възлагателно писмо.
Чл. 4. Мястото на изпълнение е гр. Благоевград, ул.”Бистрица” № 12 В
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да провери чрез тестови процедури доставените технически средства за
съответствие и да иска отстраняването на констатираните недостатъци и пропуски в
рамките на предмета на договора, както и допълването и отстраняването им в определен
срок;
2. да не приема доставката, ако тя не съответства на обема и качеството на неговите
изисквания;
3. да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението на
настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
дейностите по настоящия договор;
2.
да определи служители, упълномощени да приемат доставката и да подпишат
протокол при качествено и точно изпълнение;
3.

да заплати посочената в този договор цена в уговорените срокове;

4.
да не позволява на неупълномощени лица да настройват, разглобяват или ремонтират
доставената стока в гаранционния срок.
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на
дейностите по предмета на договора;
2.
да иска проверка и приемане на доставката чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лица;
3.

да получи в срок уговореното възнаграждение, посочено в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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1.
да извършва дейностите, предмет на настоящия договор качествено, в срок и при
спазване на всички технически изисквания;
2.
да осигури за своя сметка транспорта на доставката до местоизпълнението,
определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.
да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на техниката с протокол и всички
изискуеми документи, сертификати и др., съгласно условията на обявената поръчка;
4.
да достави оригинални, нови и неупотребявани технически средства с гарантиран
произход;
5.
да предаде техниката, комплектована с необходимите документи (потребителска
документация, условия за гаранционно обслужване и гаранционна карта);
6.
да осигури гаранционна поддръжка на доставените технически средства в рамките на
целия гаранционен срок съгласно условията в чл. 11, 12 и 13 от договора;
7.
да определи отговорници, упълномощени да вземат оперативни решения и
оторизирани да подписват документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
изпълнението на настоящия договор;
8.
да пази в тайна всички обстоятелства, станали му известни по повод и във връзка с
изпълнението на настоящия договор;
9.
да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички трудности по изпълнение на договора,
които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са
взети за отстраняването им;
10.
да предоставя всякаква информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негово запитване,
свързана с изпълнението на договора;
11.
да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати
грешки, недостатъци и др., констатирани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
доставката;
12.
да съставя, оформя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за
всяко плащане по настоящия договор.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, когато е
обявил в офертата си, че при изпълнението ще участва подизпълнител. В договора за
подизпълнение следва да е предвидена забрана за превъзлагане на възложени с договора за
подизпълнение дейности. *1
(2) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното

В случай, че участникът няма да използва подизпълнител/и текстът на чл.7 се редактира, както следва: „При
изпълнение на предмета на поръчката участникът няма да използва подизпълнител/и“
1
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споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 или ал. 11 от
ЗОП 2. *
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на
подизпълнителя/ите си, като участието му/им при изпълнението на поръчката, не изменя или
намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. *
(4) В отношенията си с подизпълнителя/ите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди
гаранции, че:
1. приложимите
подизпълнителя/ите; *

клаузи

на

настоящия

договор

са

задължителни

и

за

2. действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от
отговорност; *
3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг
компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и
документацията на подизпълнителя/ите; *
4. участието на подизпълнителя/ите ще е съобразно посоченото в офертата за участие
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като замяната или включването на подизпълнител по време на
изпълнение на настоящия договор ще се допуска по изключение, при обоснована от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимост за това, и ако са изпълнени едновременно условията по чл.
66, ал. 11 от ЗОП. *
(5) Когато изпълнената от подизпълнителя/ите част от поръчката може да бъде
предадена като самостоятелен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или директно на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възнаграждението за тази част, изчислено на база посочените в Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
подизпълнителя/ите, при условията на раздел ІI от настоящия договор. *
(6) В случая по ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отправено от подизпълнителя/ите искане за плащане, в срок до 15
(петнадесет) дни от получаването му, придружено със становище дали оспорва неговата
основателност изцяло или в някоя негова част. *
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане към подизпълнител, когато искането по ал.6 е
оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването на причините за отказа. В този случай, няма
да се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава на плащането. *

В зависимост от това дали е сключен договор за подизпълнение или допълнително споразумение за замяна на
подизпълнител/включване на подизпълнител, се представят доказателства по чл. 66, ал. 2 или по чл. 66, ал. 11
от ЗОП.
2
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V. ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 8. Предаването на техниката, предмет на настоящия договор, се извършва в
момента на разтоварването й на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес, чрез протокол,
подписан от двете страни.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема техниката след проверка дали опаковката,
маркировката, съдържанието и качеството са в съответствие със спецификациите и
придружаващите документи.
(2) Само след проверката по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва протокол за
приемане на доставката.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват с подписи върху
протокола по ал. 2 качественото изпълнение на доставката или констатации относно
некачествено изпълнение.
(4) Рекламации по количествата на доставената техника могат да се правят в
момента на подписване на протокола за приемане.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на доставените
технически средства по чл. 1, ал. 2, както следва:
1. гаранционна поддръжка на .......................... - ..... години;
2. гаранционна поддръжка на .......................... - ..... години;
3. ....................................
(посочват се сроковете на гаранционна поддръжка за съответния вид техника, оферирани
в Предложението за изпълнение на Изпълнителя)
(2) Срокът на гаранционната поддръжка по ал. 1 започва да тече от датата на
подписване на протокола за приемане на доставката.
Чл. 11. (1) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички възникнали проблеми и дефекти,
които не са причинени от неправилно действие на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява следните възможности за гаранционно
обслужване и поддръжка на доставената техника:
1. гаранционното обслужване се извършва на мястото на инсталация на техниката,
като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява
възникналата повреда;
2. гаранционното обслужване се извършва в специализиран сервиз, като товарноразтоварните дейности и транспортът на техниката до сервиза и обратно е за сметка
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на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени
некачествените компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики, ако
недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички разходи,
свързани с отстраняването на недостатъците и замяната на компоненти, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. (1) Времето за реакция при възникнал проблем е не повече от 4 часа след
подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Времето за отстраняване на възникнал проблем е не повече от 3 работни дни след
подаването на сигнал за неизправност от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При невъзможност да се отстрани проблем в рамките на 3 работни дни,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя същата или с по-добри технически параметри техника.
Чл. 13. Гаранционното обслужване се извършва съгласно издадена към датата на
доставка гаранционна карта и се отразява в нея.
Чл. 14. След изтичане на най-дългия срок на гаранционна поддръжка по чл. 10, ал.
1 за доставката по чл. 1, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват
протокол за приключване на изпълнението на договора. В него се отразяват евентуално
съставените по време на срока на гаранционното обслужване констативни протоколи по чл.
16, ал. 3 и същият е основание за ангажиране отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 15. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава изпълнението на договора, в размер на
…………………….…….. лв. (цифром и словом), представляващи 3 % от стойността по чл. 2,
ал. 1 без ДДС под формата на ................…………… 3
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, както следва:
- …………………….…….. лв. (цифром и словом), представляващи 2 % от стойността
на договора без ДДС се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок, след извършване

Определеният за Изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по посочена от Възложителя банкова сметка. Срокът на
банковата гаранция следва да покрива срока за изпълнение на договора, както и период от минимум 30 (тридесет) дни след
изтичането на този срок, за евентуално предявяване на претенция от страна на Възложителя. Гаранцията, представена под
формата на застраховка, следва да е за посочения от Възложителя размер и със срок на застрахователното покритие, обхващащ
срока за изпълнение на договора, както и период от минимум 30 (тридесет) дни след изтичането на този срок, за евентуално
предявяване на претенция от страна на Възложителя. Условията по банковата гаранция или застраховката, следва да дават
възможност за поетапното й освобождаване, без връщане на оригинала на документа, при условията на настоящия договор
или издаване на нова банкова гаранция или застраховка за остатъка. Клаузите на чл. 15 от договора ще бъдат ревизирани,
съобразно вида на представената от определения за Изпълнител гаранция.
3
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на доставката по чл. 1, ал. 2, удостоверена с подписване на приемо-предавателен протокол
съгласно чл. 9, ал. 2 от договора;
- …………………….…….. лв. (цифром и словом), представляващи 1 % от стойността
на договора без ДДС, след изтичане на най- дългия срок за гаранционна поддръжка и
обслужване, посочен в чл. 10, ал. 1 от настоящия договор.
(3) Разходите по откриването и обслужването на гаранцията, с която се обезпечава
изпълнението на договора, представена под формата на банкова гаранция/застраховка, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
би се удовлетворил**.
(4) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора за
обществената поръчка**.
(5) В случай, че банката/застрахователното дружество, издала/о гаранцията за
изпълнение, е обявена/о в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх
задлъжнялост, отнеме й/му се лиценза, или откаже да заплати предявената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова/застрахователна институция**.
(6) 2% от гаранцията за изпълнение на договора, представена под формата на парична
сума, се освобождава чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната
сума, при условията на ал. 2, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на протокола по чл.
9, ал. 2. 1% от гаранцията за изпълнение, предвидена за обезпечаване на срока за гаранционна
поддръжка, се освобождава чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
съответната сума, при условията на ал. 2, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на
протокола по чл. 14**.
(7) 2% от гаранцията за изпълнение на договора, представена под формата на банкова
гаранция/застраховка, се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на
протокола по чл. 9, ал.2 или чрез предаване на оригинала на документа за
учредяването/сключването й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато същият избере да представи нова
банкова гаранция/нова застраховка за остатъка), или чрез изпращане на уведомително писмо
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че гаранцията се счита за освободена до
съответния размер. 1% от гаранцията за изпълнение на договора, представена под формата на
банкова гаранция/застраховка, се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на
протокола по чл. 14, чрез изпращане на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че гаранцията се счита за освободена **
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на
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договора.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може изцяло или частично да задържи гаранцията за изпълнение
на договора, в случай на настъпване на обстоятелства по чл. 16 и чл.20, т.3 и т.4
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 16. (1) При забава за изпълнение на доставката по чл. 1, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на доставката.
(2) При некачествено изпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
констатирано с протокола по чл. 9, ал. 2, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 10% от стойността на доставката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа сумата от дължимото
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане
(3) При надвишаване на времето за отстраняване на проблеми и дефекти в доставените
технически средства съгласно чл.12, ал.2 или при неизпълнение на чл.12, ал. 3, констатирано
с протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от гаранцията за добро
изпълнение, за всеки работен ден без функциониращо техническо средство.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа сумата от гаранцията за изпълнение.
(4) Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от правото
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над уговорените размери по
общия исков ред.
Чл. 17. При неизпълнение или забава на изпълнението, причинено от неоказване на
дължимото съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът на забавата не се включва в
срока за изпълнение на доставката. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност
по чл. 16, ал. 1 от договора.
Чл. 18. При неизпълнение или забава на изпълнението, причинено от непреодолима
сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност. В такъв случай, страните могат да
уговорят преразпределение на сроковете за изпълнение на настоящия договор. Докато трае
непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на двете страни по настоящия договор
се спира.
Чл. 19. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:
1.

с изпълнение предмета на договора;

2.

по взаимно съгласие изразено писмено от двете страни;
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3.
при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4.
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията на чл. 16.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.
Настоящият договор съдържа……. страници и се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра - по един за всяка страна.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Технически спецификации;

2.

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Забележка: Текстовете, обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си
участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва
подизпълнител/и.
Текстовете, обозначени със ** ще бъдат ревизирани в зависимост от вида на гаранцията за
изпълнение.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1..................................................................
/К. Андонов - Директор на Д „НП Рила“/
Управител/

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
........................................
/…………..
-

2………………………………………….….
/И. Христова - директор Д „АФПД“/
3. Съгласувал:……………………….……
/М. Стоянова - Счетоводител и МОЛ по Проект: BIO2CARE/
4. Съгласувал:……………………….……
/Г. Юрукова - Юрист по Проект: BIO2CARE/
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