Образец № 1
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
на …………………………………………………..………………………………………………
(посочва се наименованието на участника)
със седалище и адрес на управление: ……………………...………………..…………………
БУЛСТАТ/ЕИК …………………….., представлявано от: …………….…………….……….
……………………………….., в качеството му на ……………………………………………
участник във възлагане на обществена поръчка чрез изпращане на покана до определено лице
по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство
на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“:

№

Съдържание

Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на представляващ/упълномощено лице __________________________
Длъжност __________________________

Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Долуподписаният/ата …………...……………………………………………….. (трите имена),
ЕГН............................. с лична карта № …………………………, изд. на ……………………..
от ………………….., в качеството ми на ……………………...…..... (изписва се длъжността)
на ………..............................................................................................................................................
(участник/члена на обединението-участник/подизпълнител/трето лице),
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЕНЧ ................................................, със седалище и адрес на
управление: ……................................................................................................................................
в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез изпращане на
покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен
проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр.
Добрич“,

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава-членка или трета страна;
3. Не е/ е (невярното се зачертава) налице конфликт на интереси във връзка с
участието ми във възлагането на настоящата обществена поръчка, който не може да бъде
отстранен.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

…………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………….
(подпис и печат)

Забележки:
1. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо
и/или юридическо лице, включено в обединението.
2. В случай, че участникът е посочил подизпълнители в офертата си, декларацията се
представя и от подизпълнителите.
3. В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на
поставените критерии за подбор декларацията се представя и от третите лица.
4. Декларацията се подписва от всички лица, които представляват участника съгласно
чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, и когато е приложимо от съответните лица за членовете
на обединението, подизпълнителите и третите лица.

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
Долуподписаният/ата …………...……………………………………………….. (трите имена),
ЕГН............................. с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от
………………….., в качеството ми на ……………………...…..... (изписва се длъжността) на
………..............................................................................................................................................
(участник/члена на обединението-участник/подизпълнител/трето лице),
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЕНЧ ................................................, със седалище и адрес на управление:
……………………............................................................................................................................... в
изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез изпращане на
покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за
обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Участникът/ подизпълнителят/ третото лице (невярното се зачертава), който
представлявам:
 няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или
 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
(невярното обстоятелство се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
4. Участникът/подизпълнителят/третото лице (невярното се зачертава), който
представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
5. Участникът/подизпълнителят/третото лице (невярното се зачертава), който
представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
…………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………….
(подпис и печат)

Забележки:
1. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
2. Декларацията се подава и от всички членове на обединението, подизпълнителите и
третите лица, при участници-обединения, или когато участникът е посочил подизпълнители,
или се позовава на ресурсите на трети лица в офертата си и когато всеки от тях се
представлява от повече от едно лица, се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.

Образец № 4
ДО
ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“
1309 ГР. СОФИЯ
БУЛ. „ГЕН. Н . СТОЛЕТОВ“ № 21
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие във възлагане на обществена поръчка чрез изпращане на покана до определено
лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за
обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр.
Добрич“

ОТ ……………………………………...……………………………………………………………..
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЕНЧ ……………………………..…., седалище и адрес на управление:
……………………………………………………………..……………………, представлявано от
…………………………………………………………...………, тел………………………………,
електронен адрес:…………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпратена до нас от Ваша страна Покана с рег. № ………../……….2019 г. за
представяне на оферта за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект
„Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“, Ви
представяме настоящото техническо предложение за участие във възлагането на поръчката.
След запознаване с покана и документацията към нея за възлагането на обществената
поръчка долуподписаният/ата, в качеството си на представител на
.............................................................................................................................................
(изписва се наименованието на участника)
С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка с
предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект
„Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич “.
1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените
функционални изисквания и специфични допълнителни условия и изисквания на възложителя
от обявеното техническо задание за услугата, както и в съответствие с приложимите
нормативни актове.
2. Представяме Ви техническо предложение за преработване на инвестиционни проекти
във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и
пробационна служба гр. Добрич, по следните части:
1................................................................................................................................................
2…............................................................................................................................................
3…………………....
(описва се начина на изпълнение на обществената поръчка в съответствие с
техническото задание на възложителя – в свободна форма).

3. Срок за изпълнение на услугата: …………(…………) (не повече от 30 дни)
календарни дни след съгласуване на идеен архитектурен проект.
4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата,
техническото задание и указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на
поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
5. Място на изпълнение на услугата: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул.
„Калиакра“ № 54 и гр. София, бул. „Генерал Г. Н. Столетов“ № 21, ГД „Изпълнение на
наказанията“.
6. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ ще
ползваме подизпълнители (оставя се вярното твърдение), данни за които сме попълнили подолу:
6.1. ……………………………………………………………………………………………
6.2. ……………………………………………………………………………………….......
(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от
стойността на обществената поръчка (в %)
Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проекта на договор, приложен към
документацията за участие.
Декларираме, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за
срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертата.
Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане
на този срок.
Декларираме, че при подготовка на техническото предложение са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд.
За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

Дата: .........................

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....................
..…...................................................................................
(име, фамилия и длъжност на представляващия)

Образец № 5
ДО
ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“
1309 ГР. СОФИЯ
БУЛ. „ГЕН. Н . СТОЛЕТОВ“ № 21
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие във възлагане на обществена поръчка чрез изпращане на покана до определено
лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за
обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр.
Добрич“
от ............................................................................................................................................
(име,презиме, фамилия),

представител на ……………………………………………………………………………
(изписва се наименованието на участника)

……………………………………………………………………………………………….
(ЕИК, БУЛСТАТ)
……………………………………………………………………………………………….
(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната обща цена:
…........................(…................................) лв. без вкл. ДДС
или ….......................(…........................) с вкл. ДДС.
В посочените от нас цени са включени всички наши разходи за изпълнение на поръчката,
в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото
законодателство.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с
думи.
При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се
приема сумата без начислен ДДС.
Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в
изчисленията на предложените цени.

Дата
Име и фамилия
Подпис

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/та/................................................................................................. в качеството ми
на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството на лицето)
на…......................................…………………. (посочва се наименованието на участника), ЕИК
……………………, със седалище и адрес на управление:.............................................................. –
участник/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) във възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“
за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр.
Добрич“,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице
основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно:
(тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр. с
чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) .............................................................................................................
(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична
длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма
право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или
да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в
която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се
прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването
му от длъжност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на
ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата: .........................

ПОДПИС и ПЕЧАТ: ............................
..…...................................................................................
(име, фамилия и длъжност на представляващия)

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

Долуподписаният /-ната/ …………………………………….……………………………………..,
ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от
…………………………...., в качеството ми на …………………………........(изписва се
длъжността)
на………................................................................................................(наименованието
на
участника), ЕИК........................................................................................................., със седалище и
адрес на управление.......................................................... – участник в обществена поръчка,
възлагана по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ чрез
събиране на оферти с обява с предмет: „Преработване на инвестиционни проекти във фаза
„Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и
пробационна служба гр. Добрич“,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество не е (ненужното се зачертава) регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим1, а именно: ….................................... (посочете
името на юрисдикцията).
2. Представляваното от мен дружество не е (ненужното се зачертава) контролирано от
лица2, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с:
1

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален
данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са:
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.);Нормандските острови (брит.); Антигуа и
Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови
(брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ);
Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество
(Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република
Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру;
Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация
Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима
държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и
Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.);
Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или
корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
2
По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „свързани лица” са лицата по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ).
По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

….................................... (посочете името на лицата и юрисдикциите с преференциален
данъчен режим, където са регистрини).
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
4.Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………….
(подпис и печат)

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго
лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ……… 2019 г., в гр. София, между
1. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” (ГДИН) към
министъра на правосъдието, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, представлявана
от комисар Нина Димитрова – началник на отдел ФРО в ГДИН /възложител съгласно Заповед
№ Л-3350/30.07.2018 г. на Главния директор на ГДИН/ и гл. инспектор Даниела Касабова – за
главен счетоводител, БУЛСТАТ 129010029, ИН № BG129010029, наричана за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна
и
2. .............................., ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………, със седалище и адрес на
управление: …………………………………….., представлявано от ………………………….
наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Покана до
определено лице рег. № ……………… и утвърден протокол от работата на комисията,
определена със Заповед № Л-………………… на Главния директор на ГДИН, да разгледа и
оцени получените оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Преработване на
инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща
сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
– преработване на инвестиционен проект във фаза работен за обект „Преустройство на
съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“.
 действия по съгласуване и одобряване на работния проект със специализираните
контролни органи и експлоатационни дружества (при необходимост), наричани за краткост
„Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с
Техническото задание, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № № 1, 2, и 3 към
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)3.
II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от
Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по
Договора, но за не повече от 1 (една) година, считано от датата на сключването му.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е до …… (………) дни, считано от датата на
осигуряване на достъп до сградите за заснемане, което се удостоверява с подписан протокол
между страните.
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на Договора е: област Добрич, община Добрич, гр.
Добрич, ул. „Калиакра“ № 54 и гр. София, бул. „Генерал Г. Н. Столетов“ № 21, ГД
„Изпълнение на наказанията“.
(2) Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на
друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на
съответния вид дейност.
III.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……………. (словом…………………………) лева без
ДДС и ……………. (словом…………………………) лева с ДДС (наричана по-нататък
„Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща Приложение № 3.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите
подизпълнители] (ако е приложимо),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и
не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие
с разпоредбите на ЗОП.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва:
- окончателно плащане в размер на 100% (сто на сто) от Цената – в срок до 15 (петнадесет)
работни дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора.
Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. Приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и
приемане на изпълнението) от Договора, и
2. Фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15
(петнадесет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по ал. 1.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….
BIC:
…………………………….
IBAN: …………………………….
3

Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с
подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя,
като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 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.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. 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.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционния проект и да извърши преработване
и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал
това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите,
без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това
да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него разработки (инвестиционния проект) или съответна
част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на инвестиционния
проект, в съответствие с уговореното в чл. 18, ал. 1 , т .2 от Договора;
5. да не приеме разработките (инвестиционния проект), в съответствие с уговореното в
чл. 18, ал. 1, т. 3 от Договора;
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
5. 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.
Специални права и задължения на Страните
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да преработи проектите в съответствие със техническото задание, срока за изпълнение,
изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ и действащите нормативни разпоредби в Република
България;
2. Да носи отговорност за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В
случай на установяване на несъгласуваност или непълноти по време на строежа, той е
задължен да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка и в дадените му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове;
3. Да представи проекта в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр
на електронен носител, с приложени количествени проектно-сметни документации (ПСД) по
всяка част.
4. Да се явява и защитава разработките си пред съгласувателните институции (ВиК,
Съответното електроразпределително дружество, Пожарна безопасност, РИОСВ) и
съответната общинска служба и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се
окаже необходимо.
5. Да възлага проектните разработки само на предварително посочените правоспособни
проектанти, които ще подписват и подпечатват съответните проектни части.
6. Да осигури прехвърлянето на изключителни авторски права върху изготвените проекти
по отделните фази на инвестиционните проекти от техните автори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховката "Професионална
отговорност за проектант”, съгласно чл. 171 и сл. от ЗУТ за целия срок на договора.
V.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане
и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен
протокол“).
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на разработките (техническото обследване/
изготвените доклади или инвестиционния проект) в определен от него срок, като в такъв

случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до
15 (петнадесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай,
че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в
окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването
им.
VI.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от Цената за
всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.
Чл. 20. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено
задачата, без да дължи допълнително възнаграждение за това.
Чл. 21. 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.
Чл. 22. 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.
VII.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства];
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните.
Чл. 24. (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
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет)
дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническото задание и
Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните,
а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този
Договор.
Чл. 26. 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 прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички [отчети/разработки/доклади], 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. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 28. (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
Спазване на приложими норми
Чл.29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е
длъжен [са длъжни] да спазва[т] 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.
Конфиденциалност
Чл. 30. (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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
Публични изявления
Чл. 31. 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 Услугите, 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.
Авторски права
Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася
всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.

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.
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.
Непреодолима сила
Чл. 35. (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 незабавно при 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.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.]
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 36. 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.
Уведомления
Чл. 37. (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;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. 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 7 (седем) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
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.
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.
Екземпляри
Чл. 40. Този Договор се състои от …………. страници и е изготвен и подписан в три
еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническо задание;
Приложение № 2 – Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

