Приложение № 9
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Доставка на предметни печалби за числови и моментни лотарийни
игри на ДП „Български спортен тотализатор“
ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доставка на предметни
печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български спортен
тотализатор“
Днес,...................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 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
................................................................................................, 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 №……./…...12.2018 г. за избор на
изпълнител по реда на Глава 26 ЗОП и Глава 9 ППЗОП, с наименование: „Доставка на
предметни печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български спортен
тотализатор“, 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 различни по вид артикули – черна и бяла техника и
ваучери за спортни стоки /наричани по-долу за краткост и „стоки/те“/, в съответствие с
Обява №……………. и техническите спецификации към нея за проведената обществена
поръчка с наименование: „Доставка на предметни печалби за числови и моментни
лотарийни игри на ДП „Български спортен тотализатор“ и Предложението за изпълнение на
поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) Възложителят има право да не заяви всички видове и бройки, както и цялото прогнозно
количество от обявените от него стоки. При необходимост количества от един вид стока
може да се завишат по преценка на Възложителя за сметка на количествата от друг вид
стока, но без да се променя крайната цена на договора и съответната единична цена на
заменящата стока.
(3) Доставката на стоките, ще бъде извършени с материали и средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
в съответствие с клаузите на настоящия договор, инструкциите, получени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Обявата и техническите спецификации към нея за проведената
обществена поръчка и Предложението за изпълнението й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяка стока
– черна и бяла техника, се доставя ведно с гаранция за продукта от производител/доставчик.
(4) Всички разходи за изпълнение на възложеното /в това число и разходи за опаковане,
доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци с изкл. на ДДС, такси, мита,
гаранцията от производител/доставчик и др./, са включени в цената за доставяне на стоките,
а допълнително възникнали такива са за сметка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на поръчката, за доставка на общото количество стоки посочени
от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлиза
на…………… лв. (словом:……………………………………………лева) без включен ДДС и
…………… лв. (словом:……………………………………………лева) с включен ДДС.
(2) Единичните цени на различните видове стоки са посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение към Договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените и реално доставени стоки,
които са без отклонение от изисканите от него технически спецификации и предложеното с
офертата, съгласно единичните им цени с включен ДДС в срок до 10 /десет/ 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. 18, ал. 3 от договора.
(6) За дата на плащането се счита датата на извършване на банковия превод от сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ДОСТАВКА
Чл. 3. /1/ Срокът на този Договор е 12 месеца, от датата на сключването му или до
изчерпване на максималната му прогнозна стойност;
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/2/ Срокът за извършване на доставка на артикул е до 10 календарни дни от подаване на
заявка за доставка;
/3/ Срокът на гаранция за техниката е съобразно посоченото в предложението за изпълнение
на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение към Договора, за съответния вид черна и
бяла техник, но не е по -кратък от 1 година от датата, на която е извършена доставката на
техниката;
/4/ Срокът на валидност на ваучерите за спортни стоки е …… от датата, на която е
извършена доставката на ваучера.
Чл. 4. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява явни недостатъци на доставените от него стоки /в
това число и недостатъци в количеството/, в срок до 3 календарни дни от направена
рекламация, а при скрити недостатъци на доставена стока – заменя същата с нова, без
недостатъци в срок от 5 календарни дни от направена рекламация.
/2/ Рекламации за явни недостатъци, в т.ч. и за недостатъци в количество, се предявяват в
срок до 14 календарни дни от извършване на доставка на стока.
/3/ Рекламации за скрити недостатъци, се предявяват в срок до 35 календарни дни от
извършване на доставка на стока.
ІV. МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА
Чл. 5. (1) Място на доставка на стоките е гр. София, п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28
- ЦУ на БСТ.
(2) Видът и броят на стоките се заявяват от лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Доставката се извършва с транспорт, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е изцяло за негова
сметка.
(4) 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:
т.1 да направи изрична писмена заявка за конкретния вид и количество стоки за доставка.
т. 2 да не заяви за доставка стоки от определен вид и/или да не заяви за доставка цялото
количество стоки от определен вид, посочени в Техническата спецификация към Обявата за
събиране на оферти чл. 1, ал. 1, като същото не подлежи на санкциониране и/или
обезщетяване от/на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т. 3 да иска направената от него заявка да се изпълни точно количествено, относно вида на
заявените стоки.
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т. 4 да иска качествено изпълнение на поръчката и доставка на стоки, отговарящи на
Техническите спецификации, посочени към Обявата събиране на оферти и Предложението
за изпълнението й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т. 5 да прави рекламации при доставка на стоки не от заявения вид или количество и за
несъответствие с качеството, предложено в Предложението за изпълнение на поръчката в
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т. 6 да иска отстраняване на недостатъците на доставените стоки при наличие на
несъответствието им със заявеното по вид, количество и качество /чрез поправка или замяна
или допълване на същите с годни такива и съответстващи на заявения вид и количество/,
като същото да бъде извършено в съответния срок, посочен в чл. 4 и изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т. 1 да приема доставените стоки, ако същите съответстват на заявените количества, вид и
на качеството предложено в Предложението за изпълнение на поръчката от оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т. 2 да посочи лице, което има право от негово име да подаде заявка, да приема доставката
на заявените по вид и количество стоки, 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, която е заявена, ако
заявката е изпълнена качествено и в срок.
т. 3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до сградата, посочена в чл. 5, ал. 1 от
настоящия договор за доставка на заявена му стока.
т. 4. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията и в срокове,
посочени в него.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да достави заявените му стоки, съобразно заявените количества, видове и отговарящи на
предложеното от него в Предложението му за изпълнение на поръчката, качество.
т. 2 да доставя заявените стоки в срока, посочен в чл. 3.
т. 3 да осигури за своя сметка транспорт, с който да достави заявените стоки, изцяло за
собствена сметка.
т. 4 да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точната дата и час, в който ще извърши
доставката на заявените стоки.
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т. 5 да изготви и подпише приемо-предавателен протокол за изпълнението на всяка
конкретна заявка за доставка на стоки.
т. 6 при наличие на несъответствие на доставените със заявените стоки по вид, количество
и качество, да отстрани несъответствието /като замени същите с годни такива и
съответстващи на заявения вид и количество/ в сроковете посочени в чл. 4 за своя сметка.
т. 7. да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките
и отговорно за контрол на качеството при извършването им.
т. 8. да обезщети в пълен размер всички вреди, произтекли за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от доставени
некачествени стоки.
т. 9. да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
определените от него лица, при и по повод изпълнението на настоящия договор.
т. 10. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да
забавят или да направят невъзможно изпълнението на конкретна заявка.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
РИСКА
Чл. 8. (1) Приемането на доставеното количество и вид стоки, 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, брой и описание на
индивидуализиращите белези на заявените и доставени стоки.
(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 (кашони, сандъци, палети и др.)
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 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.
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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 доставката на стоките в съответствие с
изискванията на Обявата за възлагане на обществената поръчка с наименование: „Доставка
на предметни печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български спортен
тотализатор“ и техническите спецификации към нея, представеното от него Предложение за
изпълнението на поръчката и клаузите на настоящия договор.
Чл. 11. (1) За наличието на явни недостатъци на доставените стоки и разлики в доставеното
количество от заявеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи възражения в срок до 14
календарни дни от извършената доставка и подписване на приемателно-предавателен
протокол.
(2) За наличието на скрити недостатъци на доставените стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
направи възражения в срок до 35 календарни дни от констатирането им.
(3) Всички недостатъци на заявените и доставени стоки, се отстраняват в 3-дневен срок от
деня на рекламацията – за недостатъци по ал. 1 или в 5-дневен срок от деня на рекламацията
– за недостатъци по ал. 2, като направените разходи във всички случаи са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Рекламацията се предявява писмено, на адреса за кореспонденция:……………………
факс ………………… или на електронна поща: ……………, по всяко време на денонощието.
(5) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася по отношение на
доставената, липсваща, поправена или заменена стока.
IХ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (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, определен по реда на чл.11, ал. 3 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 по реда на чл. 11, ал. 3 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двойния размер на стойността на доставката.
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(4) При неспазване срока по чл. 2, ал. 3 от настоящия договор за заплащане на съответна
стойност за получена и приета доставка на стоки, за които няма направени рекламации,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за
забава.
(5) В случай на пълно неизпълнение на направена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи като санкция неустойка в двойния размер на стойността на
неизпълнената доставка. Пълно неизпълнение е налице и в случай, че стоките не бъдат
доставени в срок до 25 календарни дни, считано от датата на заявяването им.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
Х. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ИТЕ, посочен/и в представената от него оферта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора за подизпълнение в срок
до 3 (три) дни от сключването му, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.
66, ал. 2 ЗОП.
(2) Предвиденият подизпълнител в офертата ……………………………..
(наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация)
извършва:
т.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .…………………. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще
се предложат на конкретния подизпълнител);
т.2. представляващи …………….. % от стойността на обществената поръчка (посочва
се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
(3) В случай че част от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ (директно
плащане).
(4) Директно плащане по ал. 3 се осъществява въз основа на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към
искането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва
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плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже
директно плащане с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато искането за плащане е оспорено, до
момента на отстраняване на причината за отказа.
(5) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на
неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, посочени в
офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на
изпълнение на този договор за всякакви промени в предоставената информация.
(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор
се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнение
едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 ЗОП.
(7) В случаите по ал. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнение условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(8) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение
на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (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 10-дневно предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(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 заявена му стока за повече от 30
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.
XIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
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Чл. 15. (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.
ХІII. СПОРОВЕ
Чл. 16. 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. 17. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от
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.
ХIV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 18. (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.
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(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия
договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
ЦД на БСТ
ул. „Хайдушко изворче” № 28
гр. София, п.к. 1618,
Банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG48BPBI79401064435901
BIC: BPBIGSF
(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:
…………………….
………………………
(5) При промяна на данните по ал. 3 и ал.4 съответната страна е длъжна да уведоми другата
в тридневен срок от промяната.
ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи за него 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.
Чл. 21. (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,

Проект на договор към Обява за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с наименование:
„Доставка на предметни печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български спортен
тотализатор“
За Възложителя:

За Изпълнителя:
стр. 10

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.
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл. 22. 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. 22. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
Неразделна част от договора са следните приложения:
Приложение № 1 – Технически спецификации към Обява № …. На изпълнителния директор
на ДП БСТ;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката, от офертата на изпълнителя
вх. №….;
Приложение № 3 - Ценово предложение от офертата на изпълнителя вх. №….
Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

____________________

__________________
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