№ 138/2018 г.
ДОГОВОР
към за изпълнение на обществена поръчка с наименование „Доставка на маси за
мини футбол - джаги“
Днес, 31.10.2018 г., в гр. София между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Дамян Дамянов – Изпълнителен директор
и Светла Николова – Главен счетоводител, предприятието наричано по-долу в договора
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
„Хрисимир Попов - Кo“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, п. к. 5800,
ул. „Хаджи Димитър“ № 57, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при
Агенция по вписванията с ЕИК 114125171, представлявано от Хрисимир Попов в
качеството на Управител, наричано по-долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се сключи настоящият договор, на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), след проведено събиране на оферти чрез обява № 241/11.09.2018 г. за избор на
изпълнител по реда на Глава 26 ЗОП и Глава 9 ППЗОП, с наименование „Доставка на маси
за мини футбол - джаги“, при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск
и срещу възнаграждение доставка на маси за мини футбол - джаги /наричани по-долу за
краткост и „стоки/те“/, съгласно Обява № 241/11.09.2018 г. и техническите спецификации
към нея /Приложение № 1 към договора/ и Предложението за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2 към договора/.
(2) Всички разходи за изпълнение на възложеното /в това число и разходи за брандиране и
гаранционна поддръжка, опаковка, доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци
с изкл. на ДДС, такси, мита и др./, са включени в цената за доставяне на стоките, а
допълнително възникнали такива са за сметка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, логото,
и/или други знаци, използвани от насрещната страна, в материалите си за външна реклама
без предварителното писмено съгласие на другата страна.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл. 2. (1) Общата стойност на поръчката, в съответствие с Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлиза на 7 950 (седем хиляди деветстотин и петдесет) лева без
включен ДДС и 9 540 (девет хиляди петстотин и четиридесет) лева с включен ДДС.
(2) Единичните цени на стоката, в съответствие с посоченото в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва: 795 (седемстотин деветдесет и пет ) лева без ДДС и
954 (деветстотин петдесет и четири) лева с ДДС.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално доставените маси за мини
футбол - джаги, които са изработени без отклонение от посоченото в Приложения № 1 и №
2 към договора, съгласно единичните им цени с включен ДДС в срок до 20 /двадесет/
работни дни след реалната им доставка, подписване на приемателно-предавателен протокол
без възражения и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Липсата на приемо-предавателен протокол, подписан без възражения и/или не
получаването на фактура по ал. 3, освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от изпадането му в забава
спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Заплащането на дължимите по този договор суми се извършва по банков път, по
посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в чл. 20, ал. 3 от договора.
(6) За дата на плащането се счита датата на извършване на банковия превод от сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработената и
брандирана стока, в срок до 10 работни дни от сключване на договор за възлагането й.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всеки констатиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количествен недостатък на доставената стока – до 3 календарни дни от направена
рекламация, а всеки качествен недостатък на доставената стока - до 5 календарни дни от
направена рекламация, в срока на гаранционната поддръжка.
ІV. МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА
Чл. 5. (1) Място на доставка на стоката е гр. София, п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28
- ЦУ на БСТ.
(2) Доставката се извършва с транспорт, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е изцяло за негова
сметка.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува точната дата и час на доставката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
същата се извършва в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в часовия диапазон
08.30 – 17.00 часа.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
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т. 1 да получи в срок стоките, предмет на доставка по настоящия договор, като всяка
единична бройка от нея трябва да е: от един и същи вид с останалите, нова, неупотребявана,
в оригинална и самостоятелна опаковка, придружена от гаранционна карта и инструкция за
експлоатация;
т. 2 да получи стоките, предмет на договора отгаварящи напълно на характеристиките,
посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към договора;
т. 3 да даде конкретни указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно брандирането на стоките,
предмет на доставка с настоящия договор;
т. 4 да прави рекламации при доставка на стока не от договорения вид и/или количество и
за несъответствие с характеристиките, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към
договора;
т. 5 да иска отстраняване на недостатъците на доставената стока при наличие на
количествено и/или качествено (явно или скрито) несъответствие, като същото да бъде
извършено в сроковете, посочени в чл. 4 от този договор и изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на електронен носител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
сключване на настоящия договор отличителните знаци /търговска марка, лого на ДП
„Български спортен тотализатор”, които трябва да се поставят върху корпуса на всяка една
маса за мини футбол - джага.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т. 1 да приема доставената стока, ако същата съответства на характеристиките, посочени в
Приложение № 1 и Приложение № 2 към договора;
т. 2 да посочи лице, което има право от негово име да приема доставката, да дава указания
относно брандирането, да прави рекламации, както и да отговаря за осъществяване на
контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т. 3 да заплати на изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка, при
условията и в срока по чл. 2 от договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т. 1 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката,
предмет на договора;
т. 2 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му бъде приета доставената стока, ако същата отговаря
напълно на характеристиките, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към
договора, в т.ч. и на изискванията за осъществяване на доставката;
т. 3 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до сградата, посочена в чл. 5, ал. 1 от
настоящия договор за доставка на стоката;
т. 4 да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията и в срока по
чл. 2 от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
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т. 1 да достави в срок стоките, предмет на доставка по настоящия договор, като всяка
единична бройка от нея трябва да е: от един и същи вид с останалите, нова, неупотребявана,
в оригинална и самостоятелна опаковка, придружена от гаранционна карта и инструкция за
експлоатация;
т. 2 да достави стоките, предмет на договора отговарящи напълно на характеристиките,
посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към договора;
т. 3 да се съобрази с дадените му конкретни указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
брандирането на стоките, предмет на доставка с настоящия договор;
т. 4 да достави стоката в срока, посочен в чл. 3;
т. 5 да осигури за своя сметка транспорт, с който да достави стоката, изцяло за собствена
сметка;
т. 6 да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точната дата и час, в който ще извърши
доставката на стоката;
т. 7 да подпише приемо-предавателен протокол за извършването на доставката;
т. 8 да отстранява посочените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци на доставената стока при
наличие на количествено и/или качествено (явно или скрито) несъответствие, като същото
да бъде извършено в сроковете, посочени в чл. 4 от този договор и изцяло за негова сметка;
т. 9 да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките
и отговорно за контрол на качеството при извършването им;
т. 10 да обезщети в пълен размер всички вреди, произтекли за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от доставена
ненавременно и некачествено стока, в т.ч. и наложени му административни наказания по
Закона за хазарта;
т. 11 да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
определените от него лица, при и по повод изпълнението на настоящия договор.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
РИСКА
Чл. 8. (1) Приемането на доставената стока, се извършва в момента на разтоварването им на
посоченото в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор местодоставяне. Не се пристъпва към
разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и
преброяването на стоките.
(2) Предаването се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан в 2 (два)
екземпляра от посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(3) Приемо-предавателния протокол по ал. 2 съдържа наименование и брой на стоката.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка
или опаковка от некачествени/неподходящи материали.
(5) В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират дефекти (нарушена
цялост, разкъсване, смачкване, подгизване) по опаковките на доставените стоки или по
време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените
количества и заявените за доставка, се съставя констативен протокол, в който подробно се
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описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване
на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектни
и неотговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки не се приемат.
(6) В случай, в рамките на работния ден, не може да бъде прието цялото доставено
количество стоки, се съставя приемателно-предавателен протокол за приетото количество.
Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност
за съхранението на неприетата стока.
Чл. 9. Собствеността върху заявените и доставени стоки се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в момента на приемането им от негова страна на посоченото в чл. 5, ал. 1 от настоящия
договор местодоставяне. Рискът от погиването на стоките преминава в тежест на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно-предавателен протокол за
доставените стоки без забележки.
VІІІ. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКАТА. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставка на стоки, съответстващи на
характеристиките, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 към договора и неговите
клаузи.
Чл. 11. (1) За наличието на явни и скрити недостатъци на доставените стоки и разлики в
доставеното количество от заявеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи възражения в
срока, посочен в чл. 4 от договора, а изпълнителят е длъжен да ги отстрани в сроковете,
също посочени в чл. 4 от договора.
(2) Рекламацията се предявява писмено, на адреса за кореспонденция: гр. Плевен, п. к. 5800,
ул. „Хаджи Димитър“ № 57, на електронна поща: office@hrisimirpopov.com, по всяко време
на денонощието.
(3) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася по отношение на
доставената, липсваща, поправена или заменена стока.
IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост
и произхода на дизайна, използван при и по повод доставката на стоките, предмет на
договора. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид
права на трети лица върху дизайн или част от същия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи
самостоятелно пълна отговорност съгласно действащото законодателство в областта на
авторското право.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички вреди, които
ще претърпи, ако в резултат от използването на стоките, срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат
предявени претенции от трети лица, които притежават противопоставими права върху тях.
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Х. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 15. (1) В случай на забавяне доставката на заявените стоки след срока определен в чл. 3,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като санкция неустойка в размер на 500
/петстотин/ лева на ден за всеки просрочен ден. Санкцията за забава не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на договора, както и от
другите му задължения и отговорности по настоящия договор.
(2) При неспазване срока за доставка на стока, по отношение на която е направена
рекламация, съгласно чл. 4 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на забавената доставка.
(3) В случай на некачествено и/или лошо изпълнение на доставка по отношение на която е
направена рекламация съгласно чл. 4 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двойния размер на стойността на доставката.
(3) При неспазване срока по чл. 2, ал. 3 от настоящия договор за заплащане на стойността за
получената и приета доставка на стоки, за които няма направени рекламации,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от неизплатената стойност на доставката, но не повече от 10% от същата
стойност.
(4) В случай на пълно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи като санкция неустойка в двойния размер на стойността на договора, посочена в чл.
2, ал. 1 от настоящия договор. Пълно неизпълнение е налице и в случай, че стоките не бъдат
доставени в срок до 20 календарни дни, считано от датата на сключването му.
(5) В случай че размера на неустойките, начислени и заплатени /удържани/ по реда на този
раздел, е по - нисък от стойността на реално претърпените щети, се дължи обезщетение до
действителния размер на претърпените такива.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати всяка неустойка в срок до 3 (три) работни дни от
получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нейното налагане, по
посочена в уведомлението банкова сметка.
(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изплати неустойка или друга санкция,
наложена съгласно настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване сумата й
от дължимо към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане.
ХІI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Прекратяването на договора, преди изтичане на срока, посочен в чл. 3 на
договора, може да стане при следните основания:
т.1. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията на чл. 118 ЗОП и чл. 73 ППЗОП.
т.2. По взаимно съгласие на страните.
т.3. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила).
т.4. При прекратяване на юридическо лице.
т.5. С 5-дневно предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за
нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали
договора частично или изцяло:
т. 1 В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави част или цялата доставка за повече
от 7 календарни дни след договорения срок;
т. 2 В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по
Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 7 календарни дни след като
е бил писмено уведомен за това.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да
достави както сметне за необходимо количеството стока, подобно на недоставеното и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за тази
подобна стока. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор
в частта, в която не е прекратен.
XІIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима сила
по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва чрез
представяне на сертификат за форсмажор издаден от Българската търговско-промишлена
палата и се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на страните по
договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпването им.
(2) Отговорността на страните по договора се изключва и при изменение в нормативната
уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, непозволяващо изпълнение на поетите с
договора задължения.
(3) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от
настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При
неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(4) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била
налице непреодолимата сила.
(6) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните
може да поиска договорът да бъде прекратен.
ХІV. СПОРОВЕ
Чл. 18. Възникналите във връзка с изпълнението на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от
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или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване
ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от
компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от посочените представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята:
датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от
страна на надлежно упълномощено лице;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
датата на приемането – при изпращане по телефакс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
Адрес:
ЦД на БСТ
ул. Хаджи Димитър № 57
ул. „Хайдушко изворче” № 28
гр. Плевен 5800
гр. София, п.к. 1618,
Банкова сметка:
Банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
ДСК Плевен
IBAN: BG48BPBI79401064435901
IBAN: BG42STSA93000015011054
BIC: BPBIGSF
BIC: STSABGSF
(4) За изпълнение на задълженията си по този договор страните определят следните свои
представители, които имат право да извършват валидни волеизявления:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“
Хрисимир Попов - управител
Валери Цветков – Експерт Маркетинг
(5) При промяна на данните по ал. 3 и ал.4 съответната страна е длъжна да уведоми другата
в тридневен срок от промяната.
ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни
споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни
упълномощени представители. Всички изменения могат да бъдат само в съответствие с
изискванията на ЗОП и ППЗОП.
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Чл. 22. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация,
която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с
подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или
друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други
материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна
от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени
обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация,
чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри,
софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи
или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на
компютърен диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”).
Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и
неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация,
които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята
собствена конфиденциална информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за
целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да
бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие
не може да бъде отказано безпричинно.
XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл. 24. Когато избраният ИЗПЪЛНИТЕЛ не е посочил в офертата си, че ще ползва
подизпълнители, клаузите от настоящия проект на договор, регламентиращи отношенията
с подизпълнителите, остават в окончателния текст на договора за обществена поръчка, но
не се попълват и съответно не намират приложение между страните.
Чл. 25. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

………………………………......
ДАМЯН ДАМЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

................................................
ХРИСИМИР ПОПОВ
УПРАВИТЕЛ

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

……………………………………..
СВЕТЛА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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