ПРОЕКТ

ОБРАЗЕЦ №8

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП

Днес, ………………… г. в гр.Белово , на основание чл.101е от ЗОП и утвърден от
Възложителя протокол на длъжностни лица от .................2014 г.,
се сключи настоящия договор между страните:
СОУ «Александър Иванов – Чапай», с адрес гр. Белово, 4470, ул. “Тодор
Каблешков”, № 5, представлявано от Ивана Даутова - Директор, от една страна,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
……………………………...........…………………………………, със седалище и
адрес
на
управление
…………………....…............................………………….
………….....................,
с
търговска
регистрация ......................................................................................................................., с
идентификационен № по Булстат/ЕИК ……........................................, представлявано
от
.................................................................................................................………
в
качеството му на .........................................................., ЕГН ……..........…........…., наричан
по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
изпълни срещу заплащане обществена поръчка за доставка с предмет "Доставка,
инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30броя терминални
компютърни работни места за изграждане на два компютърни кабинета за
нуждите на
СОУ „Александър Иванов - Чапай” гр.Белово
по НП
"Информационни и комуникационни технологии в училище" на Министерство
на образованието и науката" в съответствие с изискванията на възложителя
определени в Публичната покана и съгласно представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на изискванията на
възложителя за изпълнение на поръчката-Приложение №1 и Ценово предложениеПриложение №2, представляващи неразделна част от този договор.
(2) Дейностите, предмет на настоящия договор, включват:
1. Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 30 броя
терминални компютърни работни места за изграждане на два компютърни кабинета.
2. Доставка на лицензиран софтуер, необходим за функционирането на системата,
извън софтуера, който се осигурява от МОН;
3. Обучение на преподавателите и администраторите за работа с доставената и
инсталирана техника - с ръководство на български език за незабавно използване на
софтуера за управление на учебния процес.
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4. Гаранционно обслужване на терминалните компютърни работни места,
включително ремонт и подмяна на място през гаранционния срок;
(3) Мястото на изпълнение на доставките и съпътстващите ги дейности , предмет
на настоящия договор е СОУ „Александър Иванов - Чапай” гр.Белово, област
Пазарджик, ул.“Тодор Каблешков“ №5.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба
30 броя терминални компютърни работни места (два сървъра и тридесет терминални
работни места) за изграждане на два компютърни кабинета и ще извърши обучение на
преподавателите и администраторите за работа с техниката в Срок до ............................
(словом) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор,
съгласно Предложението за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение
на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение №1.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер
на
........................................лв.
(.............................
лева)
без
ДДС
и
………………………………….. с ДДС, съгласно Ценовото предложение от офертата на
Изпълнителя - Приложение №2 от договора.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на Изпълнителя за доставка на
предложената техника, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба, лицензиран
софтуер, необходим за функционирането на системата, обучение на преподавателите
и администраторите за работа с техниката-с ръководство на български език, както и
всички разходи по неговото обезпечаване и гаранционно обслужване на терминалните
работни места.
(3) Плащането по настоящия договор се извършват по банков път по посочена
банкова сметка от Изпълнителя в издадената фактура.
(4) Възложителят заплаща цената по ал.1 след извършване на доставката,
съответно инсталиране на оборудването, конфигурирането, пускането в експлоатация и
провеждане на обучението, удостоверено с подписани двустранни приемопредавателни протоколи и издадени оригинални фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съдържащи задължителните реквизити съгласно Закона за ДДС, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, считано от представяне на фактурите.
(5) Настоящият договор се финансира със средства, предоставени по Национална
програма "Информационни и комуникационни технологии в училище"
на
Министерство на образованието и науката
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши доставка, инсталиране, предварително изпитване и пускане в
експлоатация на доставената техника, да проведе обучение и инструктаж на
преподавателите и администраторите за работа с техниката, в съответствие с
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Предложението за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на
поръчката-Приложение №1 и Ценовото предложение- Приложение №2. Извършването
на тези действия се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен
протокол от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да поеме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката
до мястото на изпълнение- СОУ «Александър Иванов - Чапай» гр.Белово, ул.»Тодор
Каблешков» №5.
3.Да изпълни предмета на настоящия договор в срок и на мястото на
изпълнението, съгласно условията на настоящия договор;
4. Да достави оригинални, нови и неупотребявани технически средства, предмет
на поръчката, които да са с гарантиран произход и да отговарят на международните
стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.
5. Да извърши пълна проверка и тестване на терминални компютърни работни
места, преди предаването на доставката.
6.При предаване на изпълнението да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови
упълномощени представители необходимото време да я прегледат за недостатъци.
7. Да представи при предаването на доставката всички съпътстващи доставките и
свързаните с тях услуги документи, в това число сертификати за произход, както и
всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката
документи, документи за предоставяне на необходими лицензионни права,
разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други.
8. За срока на действие на уговорения с настоящия договор гаранционен срок, да
извършва за своя сметка гаранционна поддръжка (техническо обслужване и ремонт) на
доставените, инсталирани и конфигурирани терминални компютърни работни места,
включително ремонт и подмяна на място в рамките на гаранционния срок от ………..
месеца, съгласно Предложението за изпълнение на изискванията на възложителя за
изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение №1, като през
гаранционния срок поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на
всички модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията,
включени в предложението.
9. При получена заявка за техническо обслужване и ремонт, да осигури сервиз на
място в СОУ «Александър Иванов - Чапай» гр.Белово, не по-късно от края на
следващия работен ден след заявяването. Отстраняването на възникналата повреда се
извършва на място или в посочена в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизна база.
10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на
настоящия договор, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол
върху качественото изпълнение на задълженията по договора във всеки момент;
11. Да отстрани за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
недостатъци;
12.Да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по
повод изпълнението на задълженията му по този договор
(2) Изпълнителят носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието
на доставката до предаването й на възложителя.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
договора;
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2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставената инсталирана и
конфигурирана техника, когато същите са доставени качествено и в срок, съгласно
изискванията на настоящия договор и Приложенията към него;
3. При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и при условията,
определени в настоящия договор
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора;
2. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката, предмет на договора по вид,
количество, качество и цени, отговарящо на изискванията на настоящия договор, в това
число на Техническа спецификация, Предложението за изпълнение на изискванията на
възложителя за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение
№1 и Ценовото предложение от офертата на Изпълнителя-Приложение №2,
представляващи неразделна част от настоящия договор, ако същите са доставени точно,
качествено и в срок.
3. Да заплати на Изпълнителя доставената техника, инсталацията,
конфигурацията и обучението по договорената цена, по реда и условията на чл. 3 от
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставките точно, качествено, в срок
и без отклонения;
2. В срока и съгласно условията на настоящия договор, чрез упълномощени свои
представители да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или чрез упълномощен негов
представител приемане на изпълнението, съгласно изискванията на настоящия договор,
удостоверено чрез подписване на двустранен приемно – предавателен протокол.
3.При предаване на изпълненото чрез свои упълномощени представители да го
прегледат за недостатъци и дефекти.
4. Да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на работата по
изпълнение на доставката, както и да следи за качественото изпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки момент от изпълнението на договора, без
с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията към изпълнението на
поръчката съгласно условията на настоящия договор, да откаже приемането на
изпълнението, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.
6. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани констатираните недостатъци и
дефекти по реда и условията на чл. 8 от договора.
7. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка гаранционно и сервизно
техническо обслужване и ремонт на терминалните компютърни работни места и
интерактивни сензори, в това число на доставените устройства, оборудване,
съоръжения и софтуерни и хардуерни компоненти, предмет на поръчката, съгласно
условията на настоящия договор.
8. Да прекрати едностранно договора в случаите, предвидени в чл.18 и чл.19.
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VІ. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА
НЕДОСТАТЪЦИ
Чл. 6. (1) Приемането на изпълнеието на предмета на настоящия договор се
извършва на мястото на неговото изпълнение- СОУ „Александър Иванов - Чапай“
гр.Белово, ул. "Тодор Каблешков" № 5.
(2) Приемането на изпълнеието на предмета на настоящия договор в
съответствие с Предложението за изпълнение на изискванията на възложителя за
изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение №1 се
извършва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол в 2 /два/
еднообразни екземпляра от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл.
23, ал. 1 от договора.
(3) При подписване на протокола по ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички съпътстващи доставките и свързаните с тях услуги
документи, в това число сертификати за произход, както и всички необходими за понататъшното използване по предназначение на доставката документи, документи за
предоставяне на необходими лицензионни права, разрешителни, инструкции,
гаранционни карти и други.
Чл. 7. Рекламации, относно техническите характеристики, качеството и скрити
дефекти се правят от упълномощен представител на Възложителя в тридневен срок от
откриването им, но не по-късно от предвидените гаранционни срокове съгласно чл. 10,
ал. 1 и ал.2 от настоящия договор.
Чл.8.(1) Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преглеждат
създадената система от терминални компютърни работни места и дават становище,
относно изпълнението по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да
приеме изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено
и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с условията и параметрите на
изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на изискванията на възложителя за
изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение №1, неразделна
част от настоящия договор.
(2) Недостатъците на създадената система от терминални компютърни работни
места, в това число на доставените устройства, оборудване, съоръжения и софтуерни и
хардуерни компоненти, предмет на поръчката, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
негова сметка до края на следващия работен ден след заявяването от упълномощен
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.9. Собствеността върху създадената система от терминалните компютърни
работни места в това число върху доставените фабрично нови устройства,
оборудването, съоръженията, софтуерни и хардуерни компоненти на изпълнението,
предмет на поръчката, се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на
изпълнението от негова страна, констатирано с двустранно подписан приемопредавателен протокол. Рискът от погиването на доставените оборудване, съоръжения
и устройства преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да
го предотврати при полагане на дължимата грижа.
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VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Гаранционният срок на терминалните компютърни работни места е
……….. месеца, съгласно Предложението за изпълнение на изискванията на
възложителя за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Приложение
№1 и започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол
удодстоверяващ изпълнеието на предмета на настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка настъпилите в рамките на
гаранционния срок повреди чрез извършване на необходимите ремонти и сервизно
обслужване на доставените терминални компютърни работни места, сървърна система
и инсталации и отстраняване на грешки в софтуерните и хардуерните компоненти за
осигуряване на цялостното непрекъснато функциониране на системата от терминални
устройства с всички приложения към нея. При гаранционното обслужване се използват
само оригинални резервни части. Гаранционното обслужване на създадената система от
терминални компютърни работни места, в това число доставените устройства,
оборудване и съоръжения, предмет на поръчката, се извършва до края на следващия
работен ден считано от датата на подаване на информация от упълномощен
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпила повреда. В случай че повредата не
може да бъде отстранена в определения по-горе срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предостави други еквивалентни информационни терминални устройства, компютърно
оборудване и съоръжения до отстраняване на повредата за осигуряване на цялостното
непрекъснато функциониране на създадената система от терминални компютърни
работни места с всички приложения към нея.
Чл.12 Дефекти в доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация
техническо оборудване и софтуер се констатират задължително в присъствието на
упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
Чл. 13. Гаранционните задължения на изпълнителя отпадат, когато дефектите са
в резултат от неспазване на описаните в гаранционната документация условия на
експлоатация и на предписанията от производителя, както и когато са извършени
конструктивни изменения от страна на възложителя, несъгласувани писмено от двете
страни по договора.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия
договор в уговорения срок, изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 % от общата
цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %
(двадесет процента) от цената по чл. 3, ал. 1.
(2) При виновно неизпълнение на договорно задължение извън случаите по ал.
1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % /два
процента/ от стойността на договора, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия.
(3). Ако недостатъците, констатирани при приемане на доставката или в
гаранционните срокове по чл.10 от настоящия договор, не бъдат отстранени в
договорения срок, изпълнителят дължи освен неустойката по ал. 1 и неустойка в
удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.
(4). При прекратяване на договора, на основание чл. 18, т.3 от настоящия
договор, възложителят има право на неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет
процента) от стойността посочена в чл. 3, ал. 1.
(5). При прекратяване на договора, на основание чл. 18, т. 4 от настоящия
договор, възложителят има право да не заплати на изпълнителя стойността на всички
установени в протокола некачествено изпълнени работи и вложени некачествени
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материали. В този случай изпълнителят дължи на възложителя и неустойка в размер на
25 % (двадесет и пет процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.
(6). При неотстраняване на появили се недостатъци в гаранционния срок
изпълнителят дължи на възложителя направените разходи по отстраняването им.
Чл.15. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати по свое желание изпълнението на
договора, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % /двадесет на
сто/ от цената на договора.
Чл. 16. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати
ползи по общия ред.
Чл. 17. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забава, не може да се позове на непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради обстоятелства от
извънреден характер, е длъжна в 7-дневен срок от настъпването им да уведоми другата
страна в какво се състои извънредното обстоятелство и какви са възможните последици
от него. При не уведомяване в срок, съответната страна дължи обезщетение за вреди.
(4) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си по договора, ако причините са предизвикани от непредвидени обстоятелства и
позоваващата се на тях страна е направила необходимото, за да уведоми другата страна
за невъзможността да изпълни задължението си. Причината за непредвидените
обстоятелства се доказва с официален документ .
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Действието на този договор се прекратява:
1. С изпълнението на възложената поръчка до изтичане на гаранционния срок;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писменна форма;
3. От възложителя - в случай на лошо или частично изпълнение, когато
отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за
нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с
протокол, съставен от представители на възложителя и изпълнителя.
4. От възложителя – при констатирани неотстраними дефекти, които
застрашават нормалната експлоатация на техниката. Тези вреди се установяват с
протокол, съставен от представители на възложителя и изпълнителя.
5. При настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не
е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага
след настъпване на обстоятелствата.
Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора:
1. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на
изпълнението стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на
възложената работа с повече от 3 /три/ дни или няма да извърши доставките с
необходимото качество. В този случай на заплащане подлежат само тези доставки,
които са извършени качествено.
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2. с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да
дължи неустойки.
Чл. 20. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат
да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се
прекратява с двустранен протокол. В този случай възложителят дължи на изпълнителя
възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.21. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на
непреодолима сила, продължила повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна
за възникването й.
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнението на договора.
(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на
установяване на преодолимата сила доставки.
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. (1) Всяка комуникация между страните във връзка с настоящия договор
следва да бъде в писмена форма
(2) Всички съобщения във връзка с настоящия договор са валидни, ако са
направени в писмена форма, включително и по факс, от упълномощените лица по
договора, посочени в чл. 23, ал. 1 от договора.
(3) За дата на получаване се счита:
1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс.
Чл. 23. (1) Валидни адреси за кореспонденция и упълномощени представители
за контакти между страните са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: гр.Белово, ул.”Тодор Каблешков” №5
Упълномощени представители:
Тел: ……………………;
Факс: ………………….;
Ел. поща: ……………..
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
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Упълномощен представител: ......................................
Тел:.......................................
Факс:.....................................
Ел. поща:...............................
(2) При промяна в данните по ал. 1 съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 3-дневен /тридневен/ срок от промяната.
Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в
процеса на изпълнението му, в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения,
които не могат да променят или допълват елементите на договора, а при непостигане на
съгласие – въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд..
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство и нормативните актове, които уреждат тази
материя.
Чл.25 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията
си по договора, ако причините са предизвикани от непреодолима сила и позоваващата
се на тях страна е направила необходимото, за да уведоми другата страна за
невъзможността да изпълни задължението си. Причината за непреодолимата сила се
доказва с официален документ.
Чл.26 Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата и
задълженията си по този договор без писмено съгласие на другата страна.
Чл. 27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл. 28. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя
за изпълнение на поръчката от офертата на изпълнителя;
2.Приложение № 2 - Ценово предложение от офертата на изпълнителя .
Чл.29. При подписване на настоящи договор се представиха следните документи:
1.Документ за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви “а“,“б“,“в“,“г“ и
„д” от ЗОП /свидетелство за съдимост/;
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП- Образец
№9 ;
3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП- Образец
№10;
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един
за Възложителя и един за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР
НА СОУ „АЛ.ИВАНОВ- ЧАПАЙ”
/ИВАНА ДАУТОВА /

9

