
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка

„Специшшзирани болници за реж^ -  Национален комплекс“ ЕАД, със
седалище и адрес на управление- гр бул. „Васил Левски“ Лк 54, ЕИК 130344В23
и номер;по З ^ С  BG130344823, представлявано от Плумелина Димитрова Мичева, в 
качеството на изпълнителен директор, и Десислава Николаева, в качеството на главен 
Счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 6т една страна,
•и ^
**ЕЛ11АК^ЛИ31ШГ'' ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, 
район "Приморскй'^ ул,''Иван БоТОров" Ла 12, ет. 2, и ДДС номер:
BG103506445, представлявано ОТ Пламен Антонов Калайджиев, в  качеството на 
управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“)
на основание чл. 194 във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОИ“) 
и утвърден протокол от 30,08.2018 г. по чл; 97, ал. 4 от ППЗОЦ от работата на Комисия 
за разглеждане и оценка на оферти във възлагане на обществена поръчка на стойност 
по чл, 20, ап. 3 от ЗОЙ е предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна 
подцръжка на медицинска апаратура в "СБР-НК''ЕАД“.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. I . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, услуги по абонаментна 
извънгаранционна сервизна поддръжка и подмяна на резервни части на медицинска 
апаратура (рентгенов апарат) в „СБР-НК“ ЕАД -  фйЛиал Павел баня, наричани за 
краткост „Услугите“, :
Чл, 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация и Офертата за изпълнение на обществената поръчка, 
съставляващи съответно Приложения №№ 1 и 2 към този Договор („Приложенията“) 
и представляващи Неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 7 (седем) днй 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 др З (три) дни От настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на датата на подписването му и е със срок на действие 
от 12 (дванадесет) Месеца.
(2) По отношение на апаратите, които са в гаранционен срок към момента на 
подписване на настоящия Договор, същият ще се счита в сила от датата на изтичане на

'. I от 11



гаранционния фоК, kaiq:o b посонено в Прш ^ 2 -  Техническа спецйф ш с^
като 1файнйяТ:: срок за Изпълнение съвпада с изтичането на срока по ап. 1.

, Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е Филиал Павел баня, гр. Павел баня, бул. 
„Освоб6ждение‘‘ ДЬ'2,'

1И> ЦЕНА, РЕД ЕСРОШВЕ̂ ^̂ ^
Чл. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕШТ се задължава да плати на

цена в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева без ДДС и 
936 (дфегстотин^^^т^ и шест) лева с ДДС (наричана по-нататък „Ц ената“ или 
,,(5ройнрстта на Договора“), съгласно Офертата за изпълнение на обществената 
поръчка, съставляваща Приложение № 2.
(2) В Цената по ал;̂  1 не са включени р^ходйте за подменени резервни части за
медицинските Щ1арати,:поеОчени в Техническите специфиКацИи -- Приложение № 1, 
които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща отделно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на цената, на която 
същите: са закупени, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от предоставяне 
от страна на ИЗПЪЛНИ разход-оправдателен документ за вложената резервна
■част», .
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана 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. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ .пЛада на ИЗИЪЛЙЙТЕЛЯ Цената по този Договор чрез 
периодични ежемесечни плащания -  в срок до 15 (петнадесет) Календарни дни, считано 
от предоставяше от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на приложимите документи по чл. 8, ал.
1 от настСящия договор.
(2) Първата вноска следва да се плати през месеца, следващ месеца, през който е 

. сключен договорът.
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:
1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната задача, 
подписан ют ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЪЛЯ при съответа спазване на 
разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора.
2. фавдгура за дължимата част от Цената за съответния период, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предстанена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9; (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [Райфайзенбанк (България) ЕАД]
BIC: [RZBBBGSF]
roAN: [BGa7RZBB915510640179l7].
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени но ал. 1 в. срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Ш п ъл^ Възложителя в този срок, счита се, чС плащанията са
надлежно извършени.
Чл. 10. (1) Еогато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет, за иотълнението на съответната 
част от Услугите, заедно с Искане за плщцане на тади част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължша да дредостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 
му, заедно със становище, оГ което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 
като недължими.
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 
(десет) Дни от подоиеването на приемо-предавйелен щютркбД; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има̂  ̂
нрадо да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНШЕЛЯ, до момента на отстраняване на п^

Чя. 11.. Шброяването 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.

Обши права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Ч л .1 2 .М П Ъ
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 -  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. Ш П ЪЛН И ТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
у]говорените 6рокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на рабОт?а, да предложи начин за отстраняването им, като може да

: поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/йли съдействие за отстраняването им;
3. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато възникнат непредвидени 
обстоятелства, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на 
договора;
4. да изпълнява всиПкй законосъобразни yKa3iaHHH и изискванйя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Да йази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл; 42 от Договора;
6. да възложи съответнк част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;
7. да сюпочи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключвще на настоящия Договор. В срок до 
3 (три) дни от скЩрчването на договор за подИзпълненйе или на допълнително 
споразумение за  За!«ш1а ^ т  офертата подизпълнител изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно е 
Доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
8. Два пъти годишно (на всяко шестмесечие, считано от датата на влизане в сила на 
договора, да извършва профилактика на медицинските апарати, посочени в 
Техническите спецификации -  Приложение № 1, съгласно изискванията на 
производителя за съответния модел, настройка, инсталиране на нови, преинсталиране 
на съществуващи програми;
9. Веднъж на всеки два месеца - до 15-то (петнадесето) число на втория месец, без

: повикв^е да посещава сградата на филиала и да преглежда медицинските апарати,
поеоченип Техническите спецификации - Приложение № 1.

■10, Да съгласува протоколи за брак, когато това е необходимо;
11, Да се отзовава на повикване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпрати сервизен



две) мййути от получаване на повикване за отзоваване, както е посочено в Офертата за 
изпълнение на обществената поръчка -  Приложение Хе 2;
12, Да отстранява възникналите повреди, вкхпочйтелнр да извършва подмяна на 
резервни части в срок до 15 (йетНадесет^ работни дни от получаване на повикване за 
отзоваване;
13, Съответният сервизен специалист, извършил ремонт на медицински апарат, 
посочен В Техническите спецификации— Приложение Ш 1, да отразява ремонта в 
техническия паспорт яа  апарата, както и в протокол, пОдпйсан от нето й от материално 
отговорното лице -  служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. Да влага само годни и съвместими резервни части и консумативи сревду заплащане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойността, на която същите за закупени;
15. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разход-оправдателен документ, доказващ 
стойността на която са закупени резервните части по т. 14.
Обши права и: задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЩТ йма право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2, да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през це1лия Срок на Договора, или 
да извърщва проверки, при необходимост й на мястото на изпълнение на Договора, но 
без е това да пречи на Изпълнението;
3, Да поиска 11рера;ботване и/или допълване на 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;
4. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по 
Договора.-

15. ВЪЗЛО!ЖИТЕЛИТ се задължава: ,,
1. да приеме йзпълнеййето на Услугите за всеки от отчетите^ когато отговаря на 
дотоворенрто, 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 ртносимите 
изисквадия-или ограничения съгласно приложимото право;
4, да пази прверитета Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
:вЧД:42отДоговора;^^^^^^-^
5, да рказИа съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, вклюЧйтейно и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6, да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и вложени резервни 
части в срок др 15 (петнадесет) календарни дни след предоставяне на документа по чл. 
13, т. 15 от настоящия договор. _   ̂  ̂ ^

у . П Р Е Д ^ А Н Е  Й 1П * Й Е й ^
Чл, 16, Изпълнението на Услугите за всяка задача се документира с протокол за 
приемане и йредаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
: ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните 
(„Приемо-предавателен протокол“).



2., когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недоетать1щ, ВЪЗЛОЖЙТБШ може да откаже приемане на 
Изпълнението до отсщ^няваНе на недоетатъдате^ като даде подКодящ срок за 
отс^аняв^ето  за сметка
3. да откаже да пр>иеме /изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по 

• Договора;
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване На окончателен Приемо-предавателен протокол, поДписан от 
Стршите в срок до 15 (петнадесет) ДНИ след изтичането на срока на изпълнение по чл.
4 от Догов6р1а. В’ случай, че къМ този момент бъдат констатирани недостатъци в 
изпълнениетб, те се рНисват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се 
определя подходящ срок за отстраняването ИМ.

V I. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на 
медицинските апарати, посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, 
след извършени ремонти и/или след подмяна на резервни части по силата на настоящия 
договор,; като предоставя гарацДионен срок в р ш  на 6 (шест) месеца считано от 
датата на подписване на приемо-предаваТелния протокол за извършения ремонт, 
съответно за извършена подмяна на резервна част.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички възникнали 
дефекти в ремонтираните медицинските апарати, съответно в подменените резервни 
части в рамките на гаранционния срок по ал. 1.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си по ал. 2 в срок от 5 
(пет) работни дни от получаване на уведомление за възникнал дефект.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
цекачесДвеНб и неточно изпълнение на услугата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените 
дефекти/несъответетвия в едноседмичен срок от констатирането им.
(3) В рекламациите се посочва номерът на договора, вида на услугата, основанието за 

/рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) В; 3 (три) дневен срок От получаване на рекламацията,/ЙЗПЪЛ1ШТЕЛЯТ следва 
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 
отхвърля, като мотивира Становището си .
(5) ИЗПЪ1ЩИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията за 
своя сметка и риск да отстрани неточностите.

VHL САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страша дъхгайй на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от 
Цената за съответната задача, за всеки ден забава, но не повече от 10, % (десет на сто) от 
стойността ца съответната зада;ча.;
Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

•: качеств:ено съответната задача без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 
случай, че и довторнотр изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право Да прекрати договора.
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Чл. 22, При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Стр)анй1^ виновната Страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от 
Стойността на Договора. В случай на разваляне на Договора поради виновно 
неизпълнение от. с^ а н а  на не дължи заплащане
на месеНнйте вноски по цената до края на срока на Договора.
Чл. .23, бЪЗЛОШ ТЕЛЯТ има право да прихване всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от ДължиМо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без 
дрпълнителйоща кани или уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не Ограничава правото на 
ЙетравнаТа Ст|)гща Да търей реално изпълнеше и/йШ обезЩ и
пропуснати ползи в H o ^ro j^  размер. Съгласно црйлояашо

Чл. 25. (1) Този Договор се прекратява;
1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора^
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. цри настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
Обстоятелство засегнатата C '^ana е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, но 

; смисъЛВ на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮЦДРСЛ.
(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 
ликвидащЩ -п о  искане на всяка от Страните.
3., едностранно от ВЪЗЛбЖИТЕЛЯ^ НредиЩеетие, в  случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
използва подизпълнител, б ез: да е декларирал това в офертата еи за участие в 
обществената поръчка или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен 
вофСрТатаму.
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключванетр на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
с ;^ а й  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреДи от сключването на договора.
Чл. 26. (1) Всяка от Страните може да разВали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията й с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълясенията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Ст^рана 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 цеТште йа тбзй Договор, СтранйТе ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължеште на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪ5ШИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 

; (десет) дни, считано от Датата на влизане в сила на настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е забавил изпълнението, на Услугите, включително при 
рекламация и гаранционно обслужване, за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация.
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(3) ВЪЗЛЬйОйТЕЯЯТ може да раз1вали Договора само с писмено уведомление до 
ШЩ>ДНИТЕЛЯ и  без да му n i^e допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗДЪ^ЩИТБЛЛ то р Станало безпо^^^ или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време.
Чл. 27. ;ВЪЗЛб)ЙСИТЕЯЯТ прекратява Договора в слуианте; по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетейие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора Вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Чл, 28. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване иа 
юридическо л и ц е- Страна по Договора без правопрйемство:
1.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ , Й/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативей 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, 
каквйто може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рсИчки документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предостадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка е предмета 
на Договора,
Чл. 29. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства.

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 30  ̂ (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 ЗОЦ 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. епейдалнШ'е ргвпбредбй Имах предЩМство пред обхдите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат пред имство пред разпоредбите на Договора.

. Спазване на Приложими норми
Чл. 31. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 
са даъжни да спазват; всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изиекв^йя, 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 епоразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово праВо, съгласно Приложение №: 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденииалност
Чк. 32; (I) Всяка от Страните по този Договор се зад ължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финанеова, 
търговска, технйчерка или друга информация, анализи, съставени материали.



вклюЧЕпелно, финансови и оперативни резултати/пазари, настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, мет^ работа, персонал, договори, ангажименти, правни 
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 
софтуер, софтуерни тЦ)ИЛОжения, компют^^ устройства Или други мате^ 
записи , иди друга га  дали в писмен или устен вид, или
съдрржазда се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на слунаите, . посачещ  в ал. 3 на Тоз^
инфорйадия може да бъде разкривана саио след предварително писмено одобрение от 
другатаСтрана, 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 зшсон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган й 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) Згщължеиията по тази клауза се отнасят до ЙЗПЪЛЕИТЕЛЯ, 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 зЦдълженщ от страна на тЦкивазшЦа.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Ч л /33v 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 ггоава
/Ч д. 34; (1) CTpiaHHTc се съгласяват, на рснование чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 
Право и сродните му Нрава, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви ,цруги елементи илй компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изцъвдешгетр 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 задължавала 
наиЦави възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използвжето иМ; г
1, чрез промяна-на еъотвСтнш документ иЛи материал; или
2. чрез замяната на елемент от него съе заНщтени ЦвтОрски: права е друг елемент със 
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
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3.. като. получи за свой сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени.
(3) В!Ь!ЗЙОЗШ1ТЕЛЯТ уведомяв ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 
авторски- Нрава от страда на трети лица в срок до 3 (три) дНи от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят, основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЩ1ТЕЛЯТ 
привлича. йШЪЛНЙТВЙЯ в̂ ^̂ е̂ ^̂  спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
. (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за иретъриените вреди 
и пройуснатйте ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права На Трети лица.

на права и задължения
! Чл. $5, Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без еъглаейето на Другата Страна. Паричните вземания 
по-Договора И по договорите за подизпълнение могат Да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 36. 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 наЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 37. (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 сиМ ще Се считат И изменения в прйяожимотр право, касаещи дейността 
на което й да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението илй водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) : Сградата, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предариеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страда незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно уетановени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 
Връзка меяоду това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното

■ времетраене на неизпълнението.
(4 ) : Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страда е длъжна, след еъгаасуване с насрещната Страна, да продълЖи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не еа 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 
неветмОжност та ю етднение на Договора.
(6) Липсата на парични средства недфедстадляйа непреодолима сила.



Чл. 38* В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
,; дейстаащя н приложими към цредмета на Договора, такива уговорки

и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт,
. без това да влече вдщожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 

Ни1цожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или 
на^Йрговсфа Ш о  дяйо.

Уведомления
Чл; 39; (1) Вейчки уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по к^и ер ,п о  факе^ едектррнн
(2) За: целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва;

; СЗаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция; гр. Павел баня 6155, ул. „Освобождение” № 2
Тел.; 0888767490
Факс;

, е-ща11: рауеШаща^теМ 
Ладе за контакт: д-р Й0рд№

\:2 .;З аИ З П Ъ Л Н ^ ^
А^феС за кореспонденция: гр. Варна 9002, ул.”Иван Богоров” № 12
Тбл.: 052 602360
Факс: 052 699060 :
e-mail: elpak@elpak.bg '
Лице за контакт: ,Илия Ш иев : ^  ^
(3) За дата на уведомлението се счита;

: 1  * датата на предаванетр --при лично предаване на уведомлението;
2 , датата на пощенското клеймо на обратната раЗпйска - п р и  изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 

дсуриер;
3. датата на приемането—при изпращане по факс;
4. датата на получаване‘г-при изпращане пО електронна поща;
(4) Всяка кореспонденция мевду Странйте ще се счита за валидна, ако е изпратена иа 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за

; кбмуникащм й  на посочените лица за контакт, При промяна на посочените адреси, 
 ̂ ; телефони и  други данхш за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмет вйд в ерок до 7 (седем) 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, 
правноорганиЗацирнната форма, седалището, адреса на управление, предмета на

: дейност, , срока на съществуване, органите на удравление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в

■■ Език .
Чл. 40. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 
отчети й др., както и црипровеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,

ip. 10 от 11
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' ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или слзшсители, са 
к см Й ^ а  наЙЗШ >ЛШ
Прило^ мо право
Чл. 41. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действавдотб българско законодателство.

Разрешаване на спорове
Чл* 42. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се дО него,

или отнасящи се до неговото тълкуване, 
изпълнение или прекратяване, както и сНоровОте за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзнйкнали 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. 43. Този Договор се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвен й подписан в 2 

Приложения:
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения;
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Оферта за изпълнение на обществена поръчка;

: При сключвдне на настоящш договор бя^ 
П/СвидеШлртвазасъдщ1оетналщатапочл.54,ал.2отЗОП; 

г - :2. УдосШверенщ за наличието или липсата на задьлогсения, издадено от НАП или 
друг компетентен орган;
5. Удостоверения за наличието ши липсата на задължения за МДТ, издадено от 
общината по седалище на Възложителя и на Изпълнителя;
4. Декларация за наличието или липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от


