ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за строителство

№
Днес

/

2018г.

2018 г., гр. Пловдив, между:

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, пл. „Стефан
Стамболов” № 1, ЕИК:000471504, ДДС №: BG000471504, представлявана от инж. Димитър
Кацарски – Зам.-кмет ОСУТСИ, в качеството му на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от
ЗОП съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив, и Елена
Димитрова – директор на дирекция „Счетоводство“, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
…………………………………………………………………………………………….
наричано/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и утвърден
протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на строителство, свързано с хидроизолационни работи на обект:
Езеро на Пеещите фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр. Пловдив“, се сключи този
договор („Договора/Договорът“) за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, строителство („строително-монтажни
работи“/“СМР“), включващо изпълнение на хидроизолационни работи на езеро на пеещи
фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр. Пловдив.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва строителството при условията, описани в
Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовото предложение,
съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и
представляващи неразделна част от него, както и в съответствие с действащите нормативни
изисквания.
Чл.2(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда / не предвижда използването на
подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на възлагане.
(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се
допуска по изключение, когато възникне необходимост и при спазване условията по чл. 66,
ал. 11 – 12 от ЗОП. При тези случаи документите по чл. 66, ал. 12 от ЗОП стават неразделна
част от договора.
(3) Подизпълнители: ….
[Алинея 2 и 3 се допълват само когато се предвижда използването на подизпълнители, като
се посочват идентификационни данни и обхват на дейностите, които ще извършва всеки
подизпълнител]
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ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3(1) Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомление от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране и за влизане в сила на
настоящия договор, с оглед предвидено прилагане на нормата по чл. 114 от ЗОП.
(2) В случай, че след изтичане на три месеца, считано от датата на подписване на
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуреното финансиране и
влизане в сила на договора, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без
предизвестие.
Чл.4(1) Срокът за изпълнение на строителството е … дни, съгласно Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът започва да тече от датата на писмено възлагане до
датата на приемане без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Срокът за изпълнение на строителството по ал. 1 спира да тече, когато
изпълнението на СМР е спряно не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и поради
неблагоприятни условия за изпълнение на СМР. Спирането и съответно продължаването на
изпълнението се удостоверява с подписване на констативни протоколи между страните.
ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл.5(1) Общата стойност на договора е в размер на … и представлява цената,
оферирана в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени
в предмета на поръчката и не подлежи на промяна освен в случаите изрично предвидени в
ЗОП.
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, в срок
до 30 дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура, придружена от
протокол за окончателно приемане на строителството по чл. 8, ал. 2 ;
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…
(3) Съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, срокът за разплащане може да бъде
удължен до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина.
(4) Срокът за плащане спира да тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за
плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на нормативните
изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за съответното плащане продължава
да тече след отстраняване на всички несъответствия.
(5) Когато дейност, предмет на договора, се извършва от подизпълнител и може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й
се извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по ал. 1, като в този
случай към изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи се представя искане за плащане от
подизпълнител, придружено от становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото
възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде извършено
плащането. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато
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искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.
[алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители]
Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІV. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.8(1) Изпълнението на строителството започва след писмено възлагане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Приемането на строителството се извършва, чрез подписване на протокол за
приемане на изпълнението по договора между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9(1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на
съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани
недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.
(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от
следните права по избор:
а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за
своя сметка;
б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата;
в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на
изработеното.
(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова
съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да развали договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.10 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.
Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на
настоящия договор;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими
документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни качествено в определените срокове дейностите по договора, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна база;
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2. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя сметка, в
посочените срокове;
3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от
съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, както и да
извършва качествено СМР;
5. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички
нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;
6.
Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати,
необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;
7. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на
имущество или интериор при изпълнение на поръчката;
8.
След приключване изпълнението на предмета на настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде строителната площадка и прилежащите площи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (когато е приложимо) са длъжни да
спазват всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор, включително приложимите 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.12(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни
задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определените от него лица в изпълнение
на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на
неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не
излизат извън рамките на договореното;
2. Да спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при констатиране на
недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, качествено и
без отклонения от договореното;
4. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването на същите, а в случай че се констатират
съществени отклонения от качеството на извършеното, да откаже да приеме изпълнението;
5. Да определи момента за стартиране на строителството;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод
изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни,
пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по Наредба № 2
от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемане на строителството.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен
протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за обезпечаване
на изпълнението по договора в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без
ДДС, а именно …
(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция,
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума, депозирана по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив
BIC: IORTBGS
IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03
(4) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във всяка една форма, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет)
дни след подписване на протокола за приемане на строителството. Освобождаването на
Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка, посочена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
банката, 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 или изпращане на писмено уведомление до застрахователя;
(6) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат
лихви за времето, през което същата е престояла законосъобразно при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
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(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да усвои гаранцията за
изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 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.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10
(десет) дни след датата на възлагане и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато същото не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност;
(10) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
(11) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с ал. 1.
VІІІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.15(1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор,
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от Цената
за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет на сто) от Стойността на
Договора без ДДС.
(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право да поиска
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи
допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да
прекрати договора.
(3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(5) 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.
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ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16(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;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
(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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.17(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) 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.18 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.19 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 изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито може да
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, 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.20 При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности.
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Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21(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
Чл.22 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.23 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.24(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
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.25 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.26(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) 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.27 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.28 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
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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.29 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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