
Проект на договор за Обособена позиция № 5 
 
 

ДОГОВОР  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА ДОСТАВКА НА БИОЦИДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 
№........../.....................г. 

 
 

 Днес, …………………. год., в гр. Русе, на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, между: 
1. “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД”, ЕИК 117527022, 

със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Независимост" № 2, Тел.: 082 819910, 
представлявано от д-р Камен Емилов Кожухаров – Управител, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и 
    2. …………………………………, ЕИК ……….…….., със седалище и адрес на 
управление: ……………………………….…, тел………………, факс……………., e-
mail:……………………., идентификационен номер по ДДС……………, представлявано от 
……………….…- ………………,  
определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка № …………./ …….……………../(уникален номер на поръчката в Регистъра на 
обществени поръчки), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се 
сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост 
„Договор“, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и 
препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ - Русе ЕООД по обособени позиции” по ОП 
№ ………………, Номенклатура № ………………… 

 Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЕДИНИЧНИ  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  
ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава и се задължава да достави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Биоцидни препарати за дезинфекция, наричани по-долу “стоки”, 
определени по видове и цени в спецификация, представляваща Приложение към настоящия 
контракт и явяваща се неразделна част от договора. 

1.2. Биоцидните препарати за дезинфекция са предоставени на пазара съгласно 
изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и   
са съпроводени с: 
 а/ информационен лист за безопасност;  

б/ етикет, придружаваща листовка и указания за употреба; 
 1.3. Биоцидните препарати за дезинфекция се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след 
получена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованието на стоките 
и тяхното количество. Заявката се подава по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс, телефон или 
електронна поща. 
 1.4. Биоцидните препарати за дезинфекция се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 
съответното дозиращо устройство/мерително пособие, без последното да бъде заплащано 
отделно от стойността на препарата за дезинфекция. 

1.5. Цената на Биоцидните препарати за дезинфекция по търговско наименование 

включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок 

на годност не по-малък от 80 /осемдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на 

всяка доставка. 

 1.6. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, 
освен в случаите на чл.116 от ЗОП.  
 1.7. Общата стойност на доставките по договора е …………………………. лв. 
(……………………………………………………….), без включен ДДС. 
 1.8.  Към стойността  на всяка доставка по договора се  начислява ДДС. 



 1.9. Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база предложените от 
участника цени на Биоцидните препарати за дезинфекция и съобразно прогнозните количества, 
посочени в документацията за поръчка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви за доставка 
цялото количество,  а има право да заявява количества, съобразно действителните си нужди. 
 

IІ. СРОК НА ДОГОВОРА. ОПЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ 
2.1.  Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок 12 

/дванадесет/ месеца. 
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с 

до 6 /шест/ месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната 
стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките. 

2.3. Условията, при които влиза в сила опцията, са следните: 
а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага 

изпълнението на поръчката за допълнителен срок; 
б) Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца; 
в) Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само 

преди изтичане на срока на договора. 
 

ІІI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
  3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащането се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: ................................................... 
IBAN: ................................................... 
BIC:    ................................................... 
 3.2. Заплащането на стоките по договора се извършва в срок  от  60 (шестдесет) дни от 
датата на получаване на съответната доставка и при представяне на следните документи: 
 1. доставна фактура, в която са отбелязани номер и дата на сключване на договора;  

2. приемо - предавателен протокол. 
          3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени на банковата си сметка в срок от 3 (три) дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, 
че плащанията са надлежно извършени. 

 
IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

4.1. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в 
срок до …………… (………………) дни след получаване на заявка. Срокът се изчислява от 
деня, следващ този, в който е получена заявката и изтича в края на последния ден. Когато 
последния ден след получаване на заявка изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия 
следващ присъствен ден.  

4.2. Всяка отделна доставка следва напълно да съответства на количествата, точно 
определени в заявката.  

4.3. В случай, че не може да изпълни пълно и точно задължението си за извършване на 

доставка на стоките, описани в заявката, в срока по 4.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в този срок 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмо за отказ от доставка, като посочва причината, поради 

която не може да изпълни конкретната заявка, респективно съответна позиция от заявката, и 

представя документи, удостоверяващи сочените обстоятелства. 

4.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни задължението си за доставка на 
стоки, описани в заявката, със забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва в  писмото за отказ датата, на 
която ще достави заявените изделия. 

4.5. В случаите по т.4.3. и т.4.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок не по-дълъг от 15 
(петнадесет) дни след получаване на писмото за отказ, писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
дали приема посочените причини за неизпълнение на конкретната заявка за основателни и дали 
потвърждава заявката при посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок или не приема забавеното 
изпълнение. 



 4.6. За количества, доставени извън заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за 
получаване, респективно за плащане. 
  4.7. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Аптека на КОЦ-Русе 
ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  

4.8. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-
предавателен протокол. 
   4.9. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до КОЦ-Русе 
ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
  5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1. Да доставя стоки от заявения вид и в заявеното количество, в договорения срок.  
 5.2. Да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, 
количество и качество на мястото на доставяне, придружавани с документите, изброени в т.3.2. 
от настоящия договор. 
 5.3. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на   
.......................................... лв., представляваща 1 % (едно на сто) от общата стойност на 
доставките по договора без ДДС. 

5.4. Разходите по превода на парична сума, по откриването и поддържането на 
гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, по сключването на застрахователен 
договор и поддържането на валидността на застраховката, както и по усвояването на средства 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване изпълнението на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
усвоил същата. 

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 
лихви, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните до неговото 
решаване чрез споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение. 

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение 
на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане 
на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение 
на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.8. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност, или й се отнеме лиценза, или откаже да 
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от 
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция. 

5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 
договора. 

5.10. При активиране клаузата за опция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи 
срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора в случай, че при 
сключването на договора гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или 
застраховка. 

 
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
 6.1.1. Да приеме доставените в срок и на място стоките, съответстващи по вид, 
количество и качество на описаното в настоящия договор.  
 6.1.2. Да заплати доставените стоки по реда на настоящия договор. 



6.1.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за 
изпълнение в срок, без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у 
него. 
 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.   
 

VII.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ  
 7.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне.     
 7.2. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват приемателно-
предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 
 

 VIIІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
  8.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

8.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по–малък от 80 % (осемдесет процента).  

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 
приемане остатъчният срок на годност е по–малък от 80 % (осемдесет процента). 

 
ІХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
 а) количество и некомплектност (явни недостатъци); 
 б) качество  (скрити недостатъци): 
 - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т.1.; 
 - при констатиране на недостатъци при употреба на стоките. 

9.2. Рекламации за явни недостатъци се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в момента на 
предаването им, респективно получаването им, за което се съставя протокол, подписан  от двете 
страни. 
 9.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на 
доставените стоки.  

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установената 
форма на неточно изпълнение. 

9.5. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените 
стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 9.6. В 10 (десет) - дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я 
отхвърля. 

9.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен 
срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне 
количеството липсващи в доставката / не комплектни договорени стоки. 

9.8. При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен 
срок от получаването й да замени доставените не договорени по вид / дефектни стоки  за своя 
сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената 
цена, ведно с дължимите лихви. 
 9.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от 
платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от 
него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по 
новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 9.10. Рекламираните стоки се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на 
рекламациите. 
 9.11.  Всички дължими суми от неустойки се удържат от представената гаранция за 
изпълнение до пълния й размер. Това не ограничава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси сума над 
размера на гаранцията за изпълнение по общия ред.  



  
Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

10.1. В случай на доставка на продукт с по–кратък от договорения срок на годност, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) върху 
стойността на доставката.   

10.2. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор извън тези, свързани с 
остатъчния срок на годност и рекламации за недостатъци, неизправната страна дължи 
неустойка в размер на 0,01 % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените 
срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, 
както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка. 

10.3. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си 
по настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от 
цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърши прихващане между задължението си за 
заплащане на неустойка и вземането си за цената на доставената стока, след възникване на 
задължението за заплащане на неустойка.  
 10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши прихващане между задължението си за 
заплащане на доставената стока и вземането си за неустойка. За неизпълнение на задължения, 
свързани с остатъчния срок на годност и рекламации за недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
извършва прихващането на дължимата сума за неустойка при заплащането на съответната 
фактура. 
   10.6. Прихващането по чл.10.4. и чл. 10.5. се извършва след уведомление на насрещната 
страна. 

10.7. При виновна забава  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от 
срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора 
едностранно с 15-дневно предизвестие. 

10.8. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора. 

 
       ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока, уговорен между страните. 
11.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при 

взаимно съгласие на страните изразено в писмено споразумение. 
 11.3. Договорът се прекратява след обявяване на една от страните в несъстоятелност. 
Страната, за която е открита тази процедура, е длъжна да уведоми писмено другата страна в 
десетдневен срок от датата на решението на съда за откриване на процедурата. Страните 
уговарят датата, след която договорът ще се счита за прекратен.  

11.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.54 
от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор с 
уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

11.5. В случай, че по отношение на продукт, предмет на договора, възникнат 
обстоятелства, в резултат на които настъпи несъответствие с оферирания продукт или се 
предостави друг продукт, несъответстващ на оферирания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
прекрати едностранно настоящия договор с уведомление, без писмено предизвестие и без да 
дължи неустойки. 

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при неизпълнение на което и да е 
от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като е отправил до него покана за изпълнение с 
посочена формата на неизпълнение, в която е даден поне 10 (десет) – дневен срок за 
изпълнение.  

11.7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно уведомление и 
без предизвестие, в случай на предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дори и 
неизпълнението да е отстранено в дадения срок за точно изпълнение.  



11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали с едностранно уведомление и без 
предизвестие настоящия договор при повече от три нежелани странични реакции при пациенти 
след употреба на който и да е продукт, представляващ «стока» по настоящия договор. 

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи неоснователен отказ от доставяне на стоки, предмет на настоящия 
договор. За неоснователен отказ ще се счита този отказ, към който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 
представил документи, удостоверяващи сочените обстоятелства, или сочените обстоятелства не 
са форсмажорни по смисъла на настоящия договор. Прекратяването на договора на това 
основание е в сила от датата, на която уведомяването достигне до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.10. За неоснователен отказ ще се счита и недоставянето на стока повече от 15 дни, 
считано от датата на която е следвало да бъде доставена, без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е уведомил  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този договор за невъзможността си да изпълни заявката, 
респективно част от нея. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол, в който отразява 
данните и изпраща копие от протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което му дава право едностранно 
да развали договора. 

11.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно уведомление, в 
случай че е приел забавено изпълнение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни завката в срока, 
посочен от него в писмото за отказ. 

 
XIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 12.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 
ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

12.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

12.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

12.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата 
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата 
сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред 
от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 
  12.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

12.6. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както 
и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
ХІІІ. СПОРОВЕ  

13.1. Възникналите през времетраенето 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. 

13.2. 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. 

  
ХІV. СЪОБЩЕНИЯ  

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

        14.2.  За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 



- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс, телекс или e-mail. 

  
ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 15.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 
едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото 
съгласие на другата страна. 
 15.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 
        

Неразделна част от настоящия договор са: 
1.  Спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор; 
2.  Ценово предложение  –  приложение № 2 към настоящия договор; 
3. Предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 3 към настоящия договор. 
 
 
 
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от 

страните. 
 
 
 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
____________________        __________________ 
 
 


