
Д О Г О В О Р ЗА У С Л У Г А 

J &4(>Ш9г. 

Днес,..^^.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 /КРДОПБГДСРСБНА/ възложител на обществената 
поръчка, с адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча" № 1, БУЛСТАТ 175263817, 
представлявана от ~ $, председател на Комисията, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
„Алфа Стар" ЕООД, със седалище и адрес гр. София - 1202, ул. „Братя 

Миладинови" 77, ЕИК: 175296258, представлявано от " - 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 19.02.2018 г. Протокол за 
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет "Предпечат и печат на 
два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на 
CD и в разширено електронно издание на DVD), на една двуезична брошура и на една 
двуезична дипляна", 

се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Предпечат и печат на два бюлетина, на осем документални сборника (книжно тяло, в 
електронен вариант на CD и в разширено електронно издание на DVD), на една 
двуезична брошура и на една двуезична дипляна" при следните условия: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отпечата два 

бюлетина, осем документални сборника (книжно тяло, в електронен вариант на CD и в 
разширено електронно издание на DVD), една двуезична брошура и една двуезична 
дипляна, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № 2 и 3, неразделна част от договора, и в съответствие 
с изискванията на настоящия договор. 

И. СРОКОВЕ 
2. Срокът на договора е до 20.12.2018г. 
2.1. Сроковете на изпълнение на дейностите предмет на договора са: 
2.1.1. за Бюлетин - 20 (двадесет), работни дни, считано от датата на писменото 

възлагане; 
2.1.2. за двуезична брошура - 30 (тридесет), работни дни, считано от датата на 

писменото възлагане; 
2.1.3. за двуезична дипляна - 30 (тридесет), работни дни, считано от датата на 

писменото възлагане; 
2.1.4. за документален сборник - 35 (тридесет и пет), работни дни, считано от 

датата на писменото възлагане; 
2.1.5. за CD вариант на документален сборник - 35 (тридесет и пет), работни дни, 

считано от датата на писменото възлагане; 
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2.1.6. за DVD вариант на документален сборник 20 (двадессч). р а б о т и ши. 
считано от датата на иисменою т.з.ипанс: 

Възложителят не се ангажира е поетапност/pei улярност на заявяване на 
посочените издания. 

111. IU I I I I И II \ Ч И И II \ I I . I \ I U M i l 
3. Общата сгойшк i на договора е в размер на 37 766.00 (тридесет и седем хиляди 

седемстотин шестдесет и шест лева) без включен ДДС. 
3.1. Плащането се извърши в срок до 30 работни дни от датата на доставяне на 

съответния Ьюлетин, на сьотвегния докумешален сборник и елекiронният му вариаш 
на CD и на съответния DVD вариаш на док> метален сборник, на двуешчна брош\ра п 
на двуезична дипляна. описани в раздел I . на база единичните пени посочени в 
ценовото предложение, в сроковете по раздел II . срещ> представена факира и 
приемателно-предавателен проюкол. 

3.1.1. При фактически обем на книжните издания по-малък или по-голям 01 
предвидения в техническата спецификация (240 cipainmii Ч> п е ч а т и коли ta 
oio.ieiitн). с т й н о с п а на п е ч а т и т е издания не подлежи на промяна. И 1ези случаи т е 
се увеличава или намалява т р а ж и на C I . O I B C T H O T O К Н И Ж Н О издание, каю <а една 
печатна кола е с 2%. но не повече от 10% от предвидения от възложителя тнраж. 

3.2. Възложителят заплаща на Изпълнителя дьлжимата сума по банков ui. i . 
Банковата сметка на ИЗП ЬЛНИТЕДЯ е: 
Ьанка 
[BAN: *Заличено по чл.72 от ДОПК 
BIC к о д : ' 
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИ 11 -. 1Я ;а 

всички по следващи промени на банковата м\ сметка в срок то 5 d»tu) дни. считано 01 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
юзи срок. счита се. че плащанияia. по посочената в м а с т и т и я член банкова смсчка са 
надлежно извъртени. 

3.4. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИ IT.ЛЯ ci.c съожетната и>.тжима с\ ма. 

V I . ПРАВА II *АДЪ. 1ЖЕНИЯ I I \ ( I РАНИТЕ 
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕ, 1Я I има право 
4.1.1. да дава указания, да нрави уточнения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на 

изпълнението на проектите; 
4.1.2. да иска oi ИЗПЪЛНИ I I ЛЯ информация ta ишълнснисго предмет на 

договора, каю не нарушава опера шината самос тоя icnioc т на 1131 ГЬЛНИТГ ЛЯ: 
4.1.3. да иска от И31 ГЬЛНП IT ЛЯ да изпълни в срок вь пожената работа: 
4.1.4. да откаже приеманет на т т в а т а продукция поради ожлонснмя oi 

одобрените проекти, при констатирани недостап.ци и да приложи г. 5.3 01 договора. 
4.1.5. При невъзможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да не »аяии някое oi 

посочените в техническата спецификация издания (книжно и, или е.теклронно). 
4.2. ВЪЗ. 1()/КИ I I . |>| I е i 1ъжен 
4.2.1. да приеме извършената в срок и без О 1 к л о н е н и я заявена дейност предмет на 

договора; 
4.2.2. да заплати уговореното възнаграждение съобразно условията в раздел III oi 

договора. 
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има при 
4.3.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимоm съдействие за изпълнение на 

възложената работа; 



4.3.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената в срок и без отклонения 
заявена дейност предмет на договора; 

4.3.3. да получи уговореното възнаграждение . 
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
4.4.1. да изпълни заявената дейност съобразно показателите описани в 

техническата спецификация на възложителя и в определените в договора срокове за 
изпълнение на дейностите. 

4.4.2. да изпълни заявената дейност с дължимата грижа и в съответствие с 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.4.3. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на поръчката 
периодично. 

4.4.4. да транспортира съответната продукция /бюлетин/и, дипляна, документален 
сборник/ци/ с електронен вариант на CD, и на DVD вариант на документален 
сборник/ци/ до склада ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ находящ се на ул. Врабча № 1, гр. София, на 
свои разноски и риск. 

4.4.5. 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 ал. 11 ЗОП. 

4.4.6 да не прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на 
трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

V. ПРИЕМАНЕ 
5.1 при предаване на съответната продукция, страните подписват приемателно-

предавателен протокол, който потвърждава факта на предаването и отсъствието на явни 
недостатъци. 

5.2. рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок 
от откриването им, но не по-късно от 1 (един) месец от датата на доставката, със 
съответен протокол. 

5.3. при констатиране на дефекти или несъответствия със заданието и одобрените 
дизайнерски проекти, при предаването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени 
съответната продукция, от свое име и за своя сметка, в срок до 20 (двадесет) работни 
дни. 

5.4. собствеността и рискът от погиването и повреждането на съответната 
продукция преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписването на 
съответния приемателно-предавателния протокол за предаване на съответната 
продукция. 

5.5. съпроводителната документация на експедираната продукция трябва да 
съдържа оригинална фактура. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (две) от стойността 
на договора по т. 3 без ДДС или сумата от 755.32 (седемстотин петдесет и пет лева и 
тридесет и две стотинки) лева. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена 
гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му. 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира една от следните форми на гаранцията: 
6.2.1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Паричната 

сума се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Българска народна 
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банка IB AN: BG51BNBG 9661 33001404 01. Всички банкови разходи, свързани с 
преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

6.2.2. банкова гаранция. Представя се оригиналът на банкова гаранция, като тя е 
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от 
стойността на гаранцията за изпълнение на договора със срок на валидност - срока на 
действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Страните се съгласяват в случай на 
учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване 
банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения 
и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, 
такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на 
гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застраховката, обезпечава изпълнението, чрез 
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на 
действие на договора плюс 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 по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на настоящия договор, посочен в т. 2 
или след прекратяването на договора - приключване на изпълнението на договора в 
пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
каквато и да е сума по нея. 

6.4. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
6.4.1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 3.2 от договора; 
6.4.2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
6.4.3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

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

6.5. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
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. 

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 

6.6.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при разваляне на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

6.6.2. при повторно некачествено изпълнение на задължение по договора; 
6.6.3. при сключване на договор с 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, 
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6.7. 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 уговорен в т. 6.1, 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 т. 6.1. 

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

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставените 
гаранции. 

VII . САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
7.1. За неспазване на срока /за изпълнение на съответната заявена дейност/, указан 

в раздел I I от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0.3 % (нула цяло и три процента) от стойността на договора, 
съгласно раздел I I I , т. 3., за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет 
процента) от нея. 

7.2. При неизпълнение на задължението за плащане от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 0.3 % (нула цяло и три процента) от 
сумата на забавеното плащане, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет 
процента) от нея. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 
следната банкова сметка Българска народна банка IB AN: BG16BNBG9661300014 0401. 
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. 

V I I I . ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
8.1. 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. 

8.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.3. 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. 
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8.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение 
на настоящия договор и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.5. Сключването на договор с 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. 

8.6. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

8.6.1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

8.6.2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на договора; 

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

8.7. 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. 

8.7.1. Разплащанията 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. 

8.7.2. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

8.7.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА 
9. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право 

и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕНА ДОГОВОРА 
10.1. Настоящият договор се прекратява, както следва: 
10.1.1 с изтичане срока на договора; 
10.1.2. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
10.1.3. при цялостно изпълнение предмета на договора. 
10.1.4. 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; 

10.1.5. 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; 

10.1.6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя 
от страните. 
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10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно без предизвестие 
настоящия договор: 

10.2.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10.2.2. при повторното некачествено изпълнение на дейностите предмет на 
договора; 

10.2.3. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е 
декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е 
различен от този, който 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. 

10.3 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. 

XI . ОБЩИ УСЛОВИЯ 
11.1 Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

11.2. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора, в т.ч. обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, 
проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни 
модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. 

11.3. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се 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. 

11.3.1. 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. 

11.3.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се 
спира. 

11.3.3. 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. 

11.3.4. За целите на този договор, „непреодолима сила" има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

11.4. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 
българско законодателство. 

11.5. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия договор са: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Г , електр. поща: alfa_star(a),mail.bg ; тел: 
0889729933, 029729933. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: I , електр. поща: a.guleva@comdos.bg ; тел: 
0884986869, факс: 02/8004500. 
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11.6. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на нчи 
договор, следва да съдържат наименование го и номера ни .и i окори. ia .кп в писмен.: 
форма за действителност. 

11.6.1. Страните се задължават да се информира! взаимно ia всяка промяна на 
правния си стаг>т. адресите си на управление. имсфонитс и лицата, които ги 
представляват. 

11.6.2. Официална кореспонденция между ( грашие сс разменя на посочените в 
насюятия д о т в о р адреси на у правление. освен ако ('граните не С€ информира! 
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване i 
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия се счита! (а 
валидно изпратени и получени от другата Страна. 

11.6.3. Всички писмени уведомления между Страните по настоящия договор се 
счита! за валидно изпратени по пощата с препоръчана пратка или но куриер: факс . 
автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната 
поща на страните. 

11.7. Всички спорове, породени oi този юговор или отнасящи се до него, ще 
бъдат разрешавай и първо но извъпеьдебен ред ч р с п р а о к о р и между mere ( i рани. 
като в случай на спор. всяка Страна може да изпрати на друкпа на посочениiе адреси 
за кореспонденция по-долу покана за преговори е посочване на да iа. час и мясю ia 
провеждането им. 

В случай на непосттнанс на доюворенос! по реда на предходната ючка. всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него. включително споровете, 
ошасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неишь.шение или прекрачване 
ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република 
България но реда на ГПК. 

11.8. Нищожността на някоя oi клаузите но до1 опора или па дои гетите, им 
уюворени условия не води до нищожност на ipyia к.тау u или на договора к а т цяло 

Настоящия! договор се подписа в два еднообразни екземпляра един ;а 
Възложителя и един за Изпълнителя. 

Неразделна часч от настоящия юговор са следните приложения: 
1. Приюжение ЛЬ I Гехническа спецификация на Възложителя: 
2. Приложение № 2 Техническо предложение на Изш.дпигеля: 
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя: 
4. Приложение Ns 4 - Гаранция за изпълнение на договора. 

ВЪНОЖИШ/: 
а 

•Заличена информация па основание чл. 2 от ХЗДД 
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