
ДОГОВОР ЗА У С Л У Г И 

Днес,<7W.Y.xi.i,..2018 г.. в гр. София, между: 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
..Врабча" № 1, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 175263817. представлявана от 

. в качеството на председател на Комисията, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
„ТОПСИСТЕМ" ЕООД, със седалище и адрес гр. София -1510, кв. НИЗ Хаджи 

Димитър, ул. Филип Тотю 2, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ 175167473 и номер по 
ЗДДС BG175167473, представлявано от в качеството на управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки 
от тях поотделно „Страна") 

на основание чл.194. ал.1. във връзка с чл. 20 ал.З, т.2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и утвърдения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 16.08.2018 г. Протокол за 
определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет „Абонаментно 
обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на климатично 
вентилационни системи в имотите на Комисията на ул. Врабча №1, гр. София и кв. 
Михайлово, гр. Банкя" 

се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на 
климатично вентилационни системи в имотите на Комисията на ул. Врабча №1. гр. 
София и кв. Михайлово, гр. Банкя": 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят срещу възнаграждение 
приема да извършва абонаментно обслужване и ремонт, включително доставка на 
резерви части и консумативи на климатично вентилационни системи в сградите на 
КРД01II ДСРСЬНЛ. находяши се на ул. Врабча №1. гр. София и кв. Михайлово. гр. 
Банкя, съгласно: изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация - Приложение № 1. Техническото предложение на Изпълнителя 
Приложение № 2, Ценово предложение на Изпълнителя с приложението към него -
Приложение № 3, всичките неразделна част от Договора, както и в съответствие с 
изискванията на настоящия Договор. 

(2) Дейностите предмет на договора се извършва! съгласувано и в присъствието 
на представители на възложителя, по утвърдени графици. Месечното обслужване се 
извършва до 25 - то число на текущия месец. За извършените дейности се подписват 
двустранни протоколи. 
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4.it-н 2. ( I ) I Ipoi позната c l oiiiioc i на услугите, предмет на Договора е 
ограничена до 67 000.00 (шестедссе! и седем хиляди) icna без ДДС или до 80400.00 
(осемдесет миячи и четири стотин) лена с включен ДДС. 

(2) Единичните цени на основните резервни ч а с т и консумативи са съгласно 
Приложението към Ценовото предложение па Изпълнителя - Приложение .V ; . 
неразделна част от договора. 

(3) Месечната абонамента гакса за абонаментно сервизно обслужване, 
технически прегледи и ремонт е в размер на I 4 0 0 . 0 0 (хиляда и четиристотин) лена без 
ДДС. 

( 4 ) Стойността на годиипюю абонаменiпо сервизно обслужване, технически 
прегледи и ремонт е в размер на \(i S 0 0 . 0 0 (шестнадесет хиляди и осемстотин) лена без 
ДДС. 

(5) Посочените пени стойност в Ценовото предложение на Изпълнителя, в т.ч 
и 1сзи по Приложението към п е т . предешвляващо Г 1риложение № С неразделна част 
oi до1 опора, остават непроменени за срока па ДСЙСТВИето на договора. 

(6) Заплащането се извършва в български лева. по банков път, в срок дг> 1 0 
десет, дни след прекланяне на подписана oi определеното лице по изпълнение на 

дотвора фактура за изпълнената услуга и приемателно-предавателен протокол ia 
извършените yc.iyi и ремонт. 

(7) Вложените при ремонта резервни ч а с т и консумативи, посочени в 
Приложението към Ценовото предложение па Изпълни кмя се ian.iaiiiai но 
предложената от изпълнителя цена. Заплаща се само цената на вложените резервни 
част и или копсу мат иви 

(К) Вложените при ремонт резервни ч а с т и и ш консумашви. извън посочените 
в Приложението кд.м Ценовото предложение на Изпълнителя се заплашат от 
Възложителя след одобрена оферта на Изпь.пппели по доставни цени. г.е по пени на 
придобиването им oi II ип.дпителя. коею се юказва с прилагане па копне oi фактура ia 
закупуването им. Заплаша се само цената па вложените резервни ч а с т и или 
консумативи. 

(9) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лена чрез 
банков превод от страна на възложителя, по следната сметка на изпълнителя. 

Ьанковата сме! ка на Изиьлнителя е: 
Ьанка: 
[BAN: . *Заличено по чл.72 от ДОПК 

BIC код: I 
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя ui всички по 

следващи промени па банкова!а му смока в срок до 5 \orni) дни. счгмано от момеша на 
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Въз южшедя в юзн срок. ечи и се. че 
плащанията, но посочената в настоящия член банкова емелка са надлежно извършени. 

(10) За дата на плащането, се счита да i а та на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима су ма. 

( РОК НА ДОГОВОРА. МЯ4 ГО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Член 3. (1) Паедоящият Договор се сключва ta срок oi 1 2 (дванадесет) месена, 
считано oi 08.10.2018г. 

(2) Абонаментното техническо обслужване и ремонт, предмет на настоящия 
договор, се извършва в сградите на К1'Д<>11Ь1 ДСРСБНА, находя т и се в гр. София. ул. 
Врабча № I и в гр. Ьанкя. кв. Михайлово 

file:///orni


НРЛВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 4. (1) Изпълнителят се задължава да предоставя услугите, предмет на 
настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на 
Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 
Възложителя по цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя и при 
условията на чл. 2. както следва: 

1. да извършва със сертифицирани и правоспособни специалисти 
квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени от производителя, 
цялостното сервизно обслужване и ремонт на климатично - вентилационните системи, 
обект на настоящия договор; 

2. да извършва месечно абонаментно сервизно обслужване на инсталациите, 
предмет на настоящия договор и да издава протоколи за извършените дейности 
съобразно изискванията за експлоатация на климатично вентилационните системи; 

3. да влага/използва резервни части, материали и консумативи, които са нови, 
неупотребявани и отговарят на изискванията за качество в Република България; 

4. да представи предварително на възложителя констативен протокол за 
утвърждаване, съдържащ количествата на необходимите за подмяна резервни части 
и/или консумативи при необходимост от влагане на резервни части и/или консумативи 
за извършване на ремонтни дейности; 

5. да извърши в 15- дневен срок от сключване на договора, първоначален 
технически преглед на климатично вентилационните системи и инсталации, 
термопомпените сплит и мултисплит климатизатори и технологичното оборудване на 
хладилните камери, предмет на настоящата поръчка, за което се съставят протоколи. 
Първоначалният технически преглед обхваща всички видове дейности по т. 2, посочени 
в Техническата спецификация на възложителя - Приложение № 1, неразделна част от 
договора. Протоколите се подписват от представители на възложителя и изпълнителя; 

6. да поеме гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонтни 
работи, в т.ч. на вложените резервни части климатично - вентилационните системи не 
по-малка от 12 (дванадесет) месеца в условията на експлоатация, считано от датата на 
подписване на протокол за приемане на извършените работи. В посочените 
гаранционни срокове, за своя сметка да извършва подмяна на некачествена част 
и/или да отстранява повреди, възникнали в резултат на некачествено изпълнение, в 
срок до 2 /два/ работни дни; 

7. да поддържа „горещ телефон" за спешни обаждания при авария - 02/ 
9200205 стационарен или мобилен 0888969613, в зависимост от часовете на 
денонощието; 

8. да реагира при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на 
оборудване в резултат на критична авария - до 4 часа от уведомяване от страна на 
Комисията в рамките на работното време от 09:00 до 17:30 часа, считано от часа на 
уведомяване по телефон, факс или е-майл. За сървърните помещения, при спешен 
проблем - до 2 часа; 

9. да отстранява проблема - възстановяване нормалното състояние на 
инсталацията - до 8 часа, считано от пристигането на специалистите, след уведомяване; 

10. да не допуска престой на инсталацията в състояние на пълна или частична 
неработоспособност в резултат на авария в рамките на една календарна година повече 
от 120 часа (пет денонощия); 

11. да води и попълва журнален дневник на климатичните инсталации, където 
завежда всички ремонти със съответната дата и час на възникване, уведомяване, 
пристигане на място, отстраняване на авария и описание на всички предприети 
действия и извършени ремонтни операции; 
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12. да води и попълва дневници на VRF климатизаторите за количествата 
флуорирани парникови газове; 

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да 
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя. 

(3) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения 
начин на плащане. 

(4) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 2 (два) дена от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 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, че са изпълнени условията по чл. 66. ал. 2 и 11 
ЗОП. 

(5) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие 
за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора. 

(6) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно 
упълномощени приемателно-предавателен протокол за извършените услуги/ремонт, 
както и другите документи съпътстващи извършените дейности/или предвидени в 
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да 
подпише протокол, предвиден в този договор. Възложителят изпраща на Изпълнителя 
констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за 
Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на извършените 
услуги с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата 
спецификация (Приложение № 1 към Договора) се вписват в протокола. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Член 5. (1) Възложителят се задължава да заплаща извършените услуги, 
съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор. 

(2) Възложителят подава заявка до Изпълнителя за всеки конкретен случай 
(уведомява писмено или по телефона Изпълнителя) на необходимост от текущи или 
аварийни ремонти, както и при необходимост от доставка на резервни части и/или 
консумативи. 

(3) Възложителят одобрява или не ремонти, налагащи подмяна на резервни 
части и/или консумативи. 

(4) Възложителят е задължен да приеме със съответните двустранно подписани 
приемателно-предавателни протоколи заявените и извършените качествено, в 
съответствие с Техническата спецификация дейности, предмет на настоящия договор. 

(5) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 
представи копия от договори за подизпълнение е посочените в офертата му 
подизпълнители. 

(6) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

ГАРАНЦИЯ ЗЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Член 6. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от 
настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет) от 
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прогнозната стойност на Договора по чл. 2, ал. (1) без ДДС или сумата от 3 350.00 (три 
хиляди триста и петдесет) лева. Изпълнителят представя документи за внесена 
гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му. 

(2) Изпълнителят избира една от следните форми на гаранцията: 
1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя. 
Член 7. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума. тя се внася 

по следната банкова сметка на Възложителя: Българска народна банка IBAN: 
BG51BNBG 9661 3300 1404 01. Всички банкови разходи, свързани с преводите на 
сумата са за сметка на Изпълнителя; 

(2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, 
като тя е безусловна, неотменяема и неирехвърляема като покрива 100 % (сто 
процента) от стойността гга гаранцията за изпълнение на договора със срок на 
валидност - срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. 

1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 
съдържа условие, че при първо поискване баггката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 
основните задължения. 

2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са 
за сметка на Изпълнителя. 

(3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 
оп оворността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока гга действие гга договора 
гглюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде 
използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по 
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок. както и гго всяко изгглащане на застрахователно 
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това. са за сметка на 
Изпълнителя. 

Член 8. (1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в 
срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в 
чл. 3, air. (1) или след прекратяването на Договора - приключване на изпълнението на 
Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страгга на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 2. ал. (9) от Договора; 
2. когато е във формата гга банкова гаранция чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка чрез връщане гга оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител гга 
Изпълнителя или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея 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. 

(4) . Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпългги някое от неговите 
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задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение. 

(5) Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията 
на Възложителя, и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание; 

2. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят 
е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен 
в чл. 6, ал. (1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, 
или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова 
отговорността си до размера по чл. 6, ал. (1). 

(7) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Еаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да гърси обезщетение в по-голям размер. 

(8) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции. 

САНКЦИИ IIP И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Член 9. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет 
на сто) от Цената за съответната/е заявена/и услуга/и/ или дейност/и за всеки ден 
забава, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността на годишното абонаментно 
обслужване по чл. 2, ал. (4) от Договора. 

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна заявена услуга/дейност или при отклонение от изискванията на Възложителя, 
посочени в Техническата спецификация. Възложителят има право да поиска от 
Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната заявена услуга/дейност, без 
да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение 
на услугата е некачествено. Възложителят има право да задържи гаранцията за 
изпълнение и да прекрати договора. 

(3) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер 5% (пет на сто) от стойността на 
Договора. 

(4) Възложителят има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
Изпълнителя за това. 

(5) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 
вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

(6) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по 
следната банкова сметка Българска народна IBAN: BG16BNBG 9661 3000 1404 01. В 
случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в 
срок от 10 (десет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка. 
Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 
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ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Член 10 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право 
да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор е подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Член 11. (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 
офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора: 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 

Член 12. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 
може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 
Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от гях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (2), когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 13. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. с изтичане на уговорения срок на Договора; 
3. при достигане на максималната стойност на договора по чл.2, ал. (1). 
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата; 

5. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора („непреодолима сила") продължила повече от 30 дни; 
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6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от 
страните. 

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 
1. при забавяне на изпълнение на заявените услуги и/или забавяне отстраняване 

на несъответствията на услугите/дейностите, констатирани по реда на Договора 
продължило повече от 15 (петнадесет) работни дни; 

2. при повторното некачествено изпълнение на заявена услуга; 
3. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

. [ок\ ментите '.а участие, или използва подизпълнител, кой го е различен от ГОЗИ, кои го е 
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител 
е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия 
Договор. 

(3) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и 
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора. 

(4) За целите на този Договор. Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 

1. Изпълнителят е прекратил изпълнението на услугите/дейностите за повече от 
15 (петнадесет) работни дни; 

2. Изпълнителят е допуснал отклонение от Техническата спецификация и 
Техническото предложение. 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 14. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си. когато невъзможността за изпълнение сс дължи на непреодолима 
сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в 
забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила. изпълнението на задължението се спира. 
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора. 

(5) За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ 

Член 15. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага 
действащото българско законодателство. 

Член 16. (1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат 
и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: I - управител, електр. поща: 
milenfffitopsvstem-bg.com; тел: 0888969613, факс: 02/9200205. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: . - началник отдел УС, електр. поща: 
b.borisov fficomdos.bg; тел.: 0884404386. факс: 02/8004500. 

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този 
Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
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(3) Страните се задължава! да се информира! взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите СИ на управление, телефоните и inuaia. KOHIO i п 
представляват. 

(4) Официална кореспонденция мсжд\ Страните се разменя на посочените в 
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информира! 
писмено задруги свои адреси. При не\ ведомяванс или несвоевременно уведомяване ia 
промяна на адрес, кореспонденцията изпразена па адресите по настоящия се считал ia 
валидно изпратени и получени от другата Страна. 

(5) Всички писмени уведомления межд\ Ci рани те по настоящия Доювор се 
счита! за валидно изиразени по пощата с нрепорвчана upaiKa или по куриер: факс с 
автоматично генерирано съобщение за получаване oi адреса!а или но електронната 
поща на странизе. 

Член 17. Изпълнителя! няма право да прехвърля СВОИТе прана или задължения 
по настоящия Д01 овор на грети липа. освен в сд\ чай ie предвидени В 3( )l I 

Член 18. ( I ) Всички спорове, породени оз този Договор или отнасящи се до 
пет . ще бъда! разрешавани първо по и зввпеьдебен ред чрез преговори между двете 
( ' I рани. к а т в сл\ чан на спор. всяка I i рана може да и inpa тн на ip\ i ата па посочени i е 
адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място 
за провеждането им. 

(2) В случай на неноегиганс на договореноез по реда па предходната алинея, 
всички спорове, породени oi т з и Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, педейе i ви ic.inoc i . неизпълнение или 
прекратяване ще бъдаз отнасяни разглеждане и решаване оз компетентния ei, i на 
Република Ьъ.нария по реда на I МК. 

Член 19. Нищожността на някоя 01 клаузите по Договора и ш на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло 

Настоящия! Договор се подписа в два еднообразни екземпляра един <а 
Възложителя и слип за Изпълнителя. 

Неразделна част оз настоящия Договор ся следните при южения: 
1. Приложение No 1 - Техническа спецификация на Вьзложшсдя: 
2. Приложение.\Ь 2 Гехническо предложение на Изпълнителя; 
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя, ведно с приложението 

1 
към него; 
Приложение № 4 

ВЪ 5. ЮЖИ1 I I : II !lI I.. II III I 1.1: 

Лиректор п.и ////»гм/ш/ <!>< II I /. 

( ( 

) 

* Информации i а в МК) м о п а е 
ММИчена па основание чл. 2 от ЗЗЛД 


