
  Приложение № 7 

 

  Проект! 

 

Д О Г О В О Р 

 

Днес, .......................... 2018 г., в гр. София, между: 
 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

София, 1169, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, 

идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от 

…………….. – ……………….. на длъжност ………………………………, 

оправомощен ……………………… и от ……………………… главен 

счетоводител, наричано по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

и 

…………………. ……………., със седалище и адрес на управление гр. 

……………………….., с ЕИК в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията ………………….., идентификационен № 

…………………………, представлявано от ………………………… - 

………, определено за изпълнител по обществена поръчка със заповед № 

……………………… на ……………………………, наричано за краткост в 

този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки и утвърден 

протокол № ………….. от …………….2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, 

осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа 

врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз 

Александър I“ № 1“, се сключи този договор („Договора/Договорът") 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 7 (седем) броя 

системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа 

врати на панти в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз 

Александър I“ № 1, наричани по-нататък в договора “системи”, в 

съответствие с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 

№ 1) и Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя 

(Приложения № 2 и № 3), неразделна част от договора, срещу 

задължението на Възложителя да заплати договорената цена при условията 
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на този договор. 

1.1. Системите и елементите им ще бъдат доставени, монтирани и 

пуснати в експлоатация от Изпълнителя в сградата на Възложителя, с 

адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на седем броя врати, 

разположени по приложената схема неразделна част от договора 

(Приложение № 4). 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

2. За изпълнение предмета на договора Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя обща цена (стойност) в размер на …………… лева 

без ДДС, съответно …………. лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му 

предложение (Приложение № 3), неразделна част от договора.  

2.1. Посочената цена (стойност) по т. 2 е крайна и включва всички 

необходими разходи за изпълнение предмета на договора, в т.ч. цената на 

системите за автоматизиране, труд, транспортно - доставни разходи, 

тестване, инструкции за експлоатация,  документация на български език, 

печалба и др. 

2.2. Единичните цени без ДДС за доставка, монтаж и пускане в 

експлоатация на системите за автоматизирано отваряне и затваряне са 

посочени в “Ценовото предложение” (Приложение № 3 към договора). 

3. Плащането на сумата по договора от страна на Възложителя ще се 

извърши в левове, по банков път, както следва: 

IBAN:  

BIC:  

Банка:  

3.1 плащането на сумата по т. 2  от договора ще се извърши по банков път, 

при следните условия: 

3.1.1. В случай, че договорът бъде сключен до 27.12.2018 г. 
включително - авансово в деня на подписване на договора срещу 

представена от изпълнителя гаранция, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обезпечаваща авансово предоставените средства с 

начислен ДДС. Изискванията към гаранцията за авансово предоставените 

средства, както и условията за нейното задържане и освобождаване, са 

подробно разписани в т.4. 

3.1.2. В случай, че договорът бъде подписан след 27.12.2018 г. – 

последващо - в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на 

цялостното изпълнение на договора, удостоверено с окончателен 

двустранен приемателно-предавателен протокол за извършената доставка, 

монтаж, извършените проби за функциониране на системите за 

автоматизиране на вратите и надлежно издадена фактура от страна на 

изпълнителя. 
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4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за авансово 

предоставените средства, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП. 

4.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в 

БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. 

Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.  

4.1. Банковата гаранция, издадена в полза на Народното събрание, е 

неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, 

равен на срока за доставка на системите, удължен с 30 дни. Текстът на 

банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.1.1. Застраховката следва да покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и не може да бъде използвана за 

обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по друг договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Застраховката е със срок равен на срока за доставка на 

системите, удължен с 30 дни. Текстът на застраховката се съгласува с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на т. 4.1.1 е в три варианта съобразно избраната форма 

на гаранция). 

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията по т. 4 при неизпълнение 

и/или неточно изпълнение – частично, забавено и/или некачествено, от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава 

част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се 

усвоят суми за неустойки и обезщетения. 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до три 

календарни дни след връщане или усвояване на аванса, без да начислява 

лихва върху нея. 

 

  III. СРОКОВЕ 

5.1 Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 

системите е ………(…….) дни, считано от датата на сключването на 

договора.  

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на 

системите при условията на направеното техническо предложение -  … 

(………..) години, считано от датата на подписване на окончателния 

приемо-предавателен протокол по т. 9 за извършената доставка, монтаж и 

пускане в експлоатация на системите. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
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6.1. Да достави, монтира и пусне в експлоатация системите, 

осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на 

панти в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър 

I“ № 1, предмет на договора, с работни (технически) характеристики и 

функционални параметри съгласно изискванията, посочени в техническата 

спецификация на Възложителя – Приложение № 1, и направеното 

техническо предложение – Приложение № 2; 

6.2. при доставката да представи пълния комплект техническа 

документация (на български език) за монтираните системи (вкл. техните 

елементи), в т.ч. сертификати за качество, технически паспорти, 

гаранционни карти, инструкция за експлоатация, поддръжка и др.; 

6.3.  да осигури транспортирането на системите до мястото на 

монтажа, предварително съгласувано с възложителя; 
 6.4. да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър 
търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението 
на договора отговорността е изцяло на Изпълнителя; 
 6.5. при подписване на договора да представи списък с имената на 
работниците и служителите си, които ще участват в изпълнението на 
договора; 
 6.6. да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните 
изисквания и изискванията за безопасност в помещенията на Възложителя, 
и да изпълнява задълженията си по договора без да пречи на нормалното 
протичане на работата на Възложителя; 
 6.7. да спазва мерките по охрана на труда съгласно действащите 
нормативни разпоредби и стандарти; 
 6.8. при доставката на системите, пренасянето и монтажа им да спазва 
нормите по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна 
безопасност и да предприеме необходимите за това мерки. Изпълнителят е 
длъжен преди и по време на монтажа да извършва всички изисквани 
инструктажи на служителите си, с изключение на началния инструктаж, 
извършван от Възложителя. В случай на злополуки последните се 
възмездяват от Изпълнителя; 
 6.9. да спазва гаранционните условия за срока на гаранцията на 
системите съгласно раздел VII от договора; 

6.10. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители (в случай че ползва такива) са длъжни да спазват всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 

и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, съгласно чл. 115 ЗОП. 

6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за 

подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 

(три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, 
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че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите 

нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

6.11.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им. 

6.11.2. Замяна, или включване на подизпълнител по време на 

изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато 

възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата, в резулта на която е сключен настоящия договор; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 

отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела 

и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности. 

6.12. при точно изпълнение да получи договорената цена по реда и 

при условията на договора. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
7.1. заплати уговорените цени по реда и условията на договора; 
7.2. осигури достъп до сградите си на служителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по представен списък; 

7.3. съдейства за изпълнението на договора, като своевременно 

решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 

7.4. получава при поискване информация относно подготовката, хода 

и организацията на изпълнението на доставката и дейностите, предмет на 

договора; 

7.5. упражнява по всяко време чрез упълномощените си представители 

контрол по изпълнението на договора; 

7.6. преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 

системите да извърши начален инструктаж по безопасност на служителите 

на Изпълнителя по съответния ред; 

7.7. да откаже приемането на изпълнението на договора, когато 

Изпълнителят не спазва предложенията направени в офертата му, 

изискванията на договора и Техническата спецификация, докато 

Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на 

договора. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al11&Type=201/
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VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

8. След изпълнение на монтажа на системите се извършват 

замервания, настройки и проби при експлоатационни условия, за които се 

съставя необходимият протокол 

9. Изпълнението на договора, се констатира с окончателен двустранен 

приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените 

представители на страните. В окончателния двустранен приемателно-

предавателен протокол се отразява, приемането от възложителя на 

монтирани, след направени настройки и експлоатационни проби, 

окончателно въведени в експлоатация системи за автоматизиране на 

вратите. 

10. При констатиране на явни несъответствия, касаещи изпълнението 

на доставката, монтажа и/или въвеждането в експлоатация на системите, 

възложителят има право да не подпише протокола по т. 9. В този случай 

упълномощените лица по т. 12 и т. 13 от договора подписват констативен 

протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва 

срок, в който същите следва да бъдат отстранени за сметка на 

Изпълнителя. Отстраняването на несъответствията се удостоверява с 

констативен протокол, подписан от лицата по т. 12 и т. 13 от договора. 

11. Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на 

системите преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на 

подписване на протокола по т. 9. 

12. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са 

……………………………………………………………………………………

……... 

13. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са 

…………………………………………………………………………………… 

 

VII. ГАРАНЦИИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

14.  Гаранционният срок на системите  при условията на направеното 

техническо предложение е ………. (………) години, считано от датата на 

подписване на протокола по т. 9 от договора 

15. Изпълнителят осигурява следните гаранционни условия по време 

на гаранционния срок по т. 14: 

15.1. През гаранционния срок изпълнителят следва да отстранява за 

своя сметка появилите се повреди, недостатъци и дефекти. 
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15.2. Други съгласно Техническото предложение на Изпълнителя -

Приложение № 2 от договора.  

16. В рамките на гаранционния срок при установен дефект на 

системите в процеса на експлоатация, в следствие на дефект от 

производителя или появил се дефект от некачествен монтаж, се извършва 

рекламация до 7 (седем) работни дни от откриването на дефектите или до 7 

(седем) работни дни след деня на монтажа. 

16.1. Изпълнителят се задължава да отстрани констатираните дефекти 

по доставените системи и/или дефекти от некачествен монтаж в срок до 10 

работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на 

дефектите. 

 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

17. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение в размер на размер на 5 % (пет 

процента) от стойността на договора без ДДС. 

17.1. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение – 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 

17.1.1. Паричната сума се превежда в сметка на Народното събрание в 

БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето 

на сумата се удостоверява с платежно нареждане.  

17.1.1. Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на 

Възложителя, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, 

в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията 

си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност, равен на срока 

по т. 5.1 от договора, удължен с 30 дни. Текстът на банковата гаранция се 

съгласува с Възложителя. 

17.1.1. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие 

на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока 

по т. 5.1 от договора, удължен с 30 дни. Възложителят следва да бъде 

посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката 

следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и 

не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор.  Текстът на застраховката се съгласува с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(текстът на т. 17.1.1. е в три варианта съобразно избраната форма на 

гаранция) 

17.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил 

неточно – частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
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право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От 

гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения. 

17.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на 

Договора в срок от 7 (седем) дни, след подписване на Приемо-

предавателния протокол по т. 9 без забележки, при липса на възражения по 

изпълнението и при условие, че сумите по гаранцията не са задържани, или 

не са настъпили условия за задържането им. 

17.4. Възложителят не дължи лихви върху сумата по предоставената 

гаранция, независимо от формата под която е предоставена. 

17.5. гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за 

решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 

може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

17.6. Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за 

изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и 

обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя. 

17.7. в случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, 

Изпълнителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната 

гаранция до размера ѝ, уговорен в т. 17, като внесе усвоената от 

Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова 

гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността 

си до размера в т. 17. 

17.8. освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както 

следва: 

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 3 от Договора;  

б). когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице; 

в). когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на 

писмено уведомление до застрахователя. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

18. Договорът се прекратява: 

а) с неговото изпълнение 

б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

възложената работа. 
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18.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

договора, прекъсне или виновно забави изпълнението с повече от 5 (пет) 

дни след срока по т. 5.1 от договора, или достави системи, осигуряващи 

автоматизираното отваряне и затваряне на врати, несъответстващи на 

договореното количество, качество или технически и/или функционални 

параметри. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 

изпълнение по т. 17. 

18.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие: 

18.2.1. При условията на чл. 118 ЗОП, в т.ч. на чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „б“ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

18.2.2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването 

му, не е в състояние да изпълни задълженията си. 

 

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

19. При неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора 

в срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от общата 

цена по т. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет 

процента). 

20. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% върху неиздължената сума за 

всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента). 

21. При подписан протокол по т.10 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 

без да дължи допълнително възнаграждение, като това не го освобождава 

от отговорност по т. 19. В случай че и повторното изпълнение на 

доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в 

размер на до 30 % (тридесет на сто) от цената по т. 2  от договора и да го 

прекрати. 

22. Страните по договора не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство. 

22.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свои задължения по 

договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено 

обстоятелство. 

22.2. “Непредвидено обстоятелство” по смисъла на този договор е 

всяко обстоятелство, което е възникнало след сключването на договора, не 

е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е 

резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

22.3. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
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минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

страна в 7-дневен срок от настъпването на непредвиденото обстоятелство. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Непредвидено обстоятелство се доказва от засегнатата страна и със 

сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния 

орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

22.4. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

22.5. Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, 

причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от 

страните или на техни представители и/или служители, както и недостига 

на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХI. СЪОБЩЕНИЯ 

23. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма и подписани от упълномощените 

представители на страните.  

23.1. Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….., п.к. ………………….., тел. 

……………………, …………….,…………….;факс ……………….; е-mail 

………….; 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: пл. „Народно събрание” № 2, п.к.1169, тел. 

…………, ……………, факс  …………; е-mail ……..@parliament.bg 

23.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-

горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и 

съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария 

адрес. 

23.3. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

24. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по 

взаимно писмено съгласие на страните. 

25. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и 

изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като 

конфиденциална информация с изключение на тази, която съгласно 

законодателството подлежи на регистриране, публикуване или 

предоставяне на компетентен орган. 

26. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото 

законодателство в Република България. 
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27. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не 

бъдат учредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на 

ГПК от съответния компетентен съд. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4. Приложение № 4 - Схема на разположение на системи за 

автоматизиране на врати  

5. Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. .................................                         .......................................... 

 

2. .................................... 


