Проект!

ДОГОВОР
№ ............../...........2019 г.
Днес на ….......... 2019 год. в гр. Бобов дол между:
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, със седалище и адрес на управление: гр. Бобов дол, ул. „27-ми
октомври” №2, с ЕИК 000261363, представлявана от Елза Величкова – Кмет и Лилия
Стоименова - Главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
..................................................................... със седалище и адрес на управление:
гр....................................................., ул. „.....................................................” №
с ЕИК
...................................., представлявано от ......................................................................., определен
за изпълнител след проведена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез обява (№…. в
Портала за обществените поръчки), наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна
на основание чл.194, във връзка с чл.20, ал.3 от Закон за обществените поръчки и утвърден
протокол от дата ….. се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни основен ремонт
на: стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван
Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул. „Никола Вапцаров" – срещу
„Кюстендилска вода“ ЕООД клон Бобов дол, съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съобразно Техническата спецификация за обекта на поръчката неразделна
част от настоящия договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 Общата цена за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е в размер на
....................................... (словом: ………………........................................) лева без ДДС,
съответно …………………….... (словом:……………………………..) лева с ДДС,
разпределени, както следва:
1 Стълбище 1 - от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“
2 Стълбище 2 - от ул. „Свилен Русев до ДГ „Дружба“

…………………лв. без ДДС
…………………лв. без ДДС

Стълбище 3- ул. „Ал. Стамболийски“ – „Св. Спас“ и Алея
3 към ЖП прелез

…………………лв. без ДДС

4 Алея - ул. „Никола Вапцаров“ срещу Кюстендилска вода
ОБЩО:
ДДС 20%
ОБЩО с ДДС:

…………………лв. без ДДС
…………………лв. без ДДС
…………………лв.
…………………лв. с ДДС
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Чл.3 (1) Цената по чл.2 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
предмета на договора.
(2) Възложителят превежда по банкова сметка на Изпълнителя аванс в размер на 30% от
стойността на договора, в десетдневен срок от датата на сключване на договора и представяне
на фактура от Изпълнителя.
(3) Окончателното плащане се извършва въз основа на двустранно подписан Протокол за
действително извършени и подлежащи на заплащане строително-ремонтни работи,
предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от Възложителя.
Чл.4 (1) Дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се заплаща по банков път в срок от 10
работни дни, след превеждане на исканите средства от държавния бюджет.
(2) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN:
BIC:
Банка:
(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи
промени по ал.2 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени
(4) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия
договор.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (в случай, че е посочил в офертата си подизпълнители) е
сключил договор/договори за подизпълнение, след сключване на договора и най-късно преди
започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в
хода на изпълнението на поръчката.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5 (1) Настоящият договор е със срок на действие ……………. (………………….)
календарни дни и влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Място на изпълнение: гр. Бобов дол - стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“,
гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул.
„Никола Вапцаров" – срещу „Кюстендилска вода“ ЕООД.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
двустранен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане строително
ремонтни работи.
Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати дължимата сума по настоящия договор,
установена по чл.6.
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп до обекта.
Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на
договора в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.
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(2) Да изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договор/и по чл.75 от ППЗОП за
подизпълнение с посочените му в офертата подизпълнители.
Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор
да извършва проверки относно качеството на изпълнение на строително ремонтните работи,
без това да препятства и спира работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни задълженията си по настоящия договор в определените срокове като изпълни
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с качеството на изпълняваните работи и
технологии на изпълнение като за целта:
1.1 в процеса на своята работа влага консумативи и материали, отговарящи на съответните
нормативни документи и осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява
необходимия лабораторен контрол.
1.2 представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните протоколи и сертификати от акредитирани
лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите
нормативни документи.
2. при изпълнение предмета на договора при нужда да осигури безопасността на движението в
участъците, където се осъществяват възложените дейности;
3. сам и за своя сметка да осигури противопожарна безопасност, безопасността на работещите
работници като им осигури всички изискващи се от закона здравословни и безопасни условия
на труд;
4. да носи пълна отговорност за нанесените увреждания, щети, повреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
трети лица по време на изпълнение на договора.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се съобразява с изискванията на Възложителя относно
изпълнението на съответните видове работи.
6. след завършване на строителството да отстрани от строителната площадка и обекта всички
строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като я
оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. да извърши депониране на материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнение
на дейности по този Договор, на указани от упълномощени представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. Материали, годни за втора употреба, добити при изпъление на този
Договор са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СРР да опазва подземната и надземната
техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя
сметка в рамките на срока на изпълнението СРР по настоящия договор.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на настоящия договор да притежава и да
поддържа за целия период на изпълнение на договора валидни застрахователни полиции по
чл.171 и сл. от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството, действащи към момента на сключване на договора.
Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие
за изпълнение на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение
при посочените срокове и условия.
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VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.13 (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва
подизпълнител/ите, посочен/и в офертата, като с тях подписва договор за подизпълнение.
(2) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на поръчката.
(3) В срок до 3 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 от ЗОП.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
(6) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните изисквания и условия на
възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са
налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на посочените условия.
(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(8) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11 от ЗОП.
VΙІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.14 Гаранционният срок на извършените работи е .......... (...........................) години, не помалко от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003 г.
Чл.15 (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранния
протокол, по чл.6.
(2). Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от
форсмажорно обстоятелство.
Чл. 16 (1) Срокът за отстраняване на евентуални повреди по време на гаранционния период е
10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването за констатиране на повредата от
някоя от страните по настоящия договор.
(2). Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират
и заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по–
малки от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003 г., определени от датата на приемане на
обекта с протокол.
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(3). Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17 (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% ( на сто) от стойността на договора
без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, представена в една от
следните форми: парична сума, банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Чл.18 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.19. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на
извършената работа в пълен размер..
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено
от него лице.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
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задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на
неизпълнение.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 22 (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10 % (десет) от
стойността на договора.
(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% (десет) от
стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с
настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 10 % (десет) от стойността на некачествено извършените работи.
(3) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0.5 % от цената по договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет) от цената на договора.
(4) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да
се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването на непреодолима сила.
(5) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително
възнаграждение за това.
IX. 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 5 (пет) 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;
(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.
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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 договора в срок до 5 (пет) дни,
считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на договора за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация 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. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред видове работи, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово
предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи
на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. 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.
Чл. 28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва 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.
Чл. 29. 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
работите, 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.
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Чл. 30 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.
Чл. 31. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията
на ЗОП.
Чл. 32. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента
на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради 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 до 5 ( пет) дни
от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила
и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.]
Чл. 33. 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.
Чл. 34. (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;
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
Чл.35. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 36. 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.
Чл. 37. Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от Страните.
Чл. 38. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
........................................

Елза Величкова

(име, подпис и печат)

Кмет на община Бобов дол
....................................................
Главен счетоводител
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