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РАЗДЕЛ X 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Д О Г О В О Р 

(проект) 

№………….... 

 

В гр. София, между: 

 

1. АВИООТРЯД 28, със седалище и адрес за управление: гр. София, Летище София, телефон 

02/9459017, факс 02/9459201, ЕИК 129009105, ДДС № BG129009105 представлявано от – 

Тодор Николаев Коджейков - генерален директор и Иван Димитров Георев – главен 

счетоводител, директор дирекция „АФДУС“, наричано Възложител, от една страна и  

.................................................................................., ЕИК ........................, ДДС №...............със 

седалище и адрес на управление ................... ................................., телефон ...................., факс 

.….................., представлявано от ........................................, наричано в текста „Изпълнител“ от 

друга страна,  

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 

…..…………... за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Абонамент 

за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег.№  LZ AOB” 

 се състави и подписа настоящия договор за следното:  

 

I. Предмет на договора 

 

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя срещу възнаграждение и 

при условията на настоящия Договор, следната услуга: 

Годишен абонамент за навигационна база данни (НБД) за 1 бр. самолет Airbus A 319-112, 

рег.№  LZ AOB с навигационна система FMGC- THALES, PN: C13043AA03, обем на 

раполагаемата памет- 5 МВ (Услугата) . 

1.2. За целите на настоящия Договор под База данни следва да се разбира запас от 

авиационни навигационни данни, с който разполага Изпълнителя, произведена в съответствие 

с условията, определени от стандарти ED-76/ DO200А и дефинирани в рамките на условията 

на EASA за издаване на Писмо за приемане (приемливост). 

1.3. Характеристики на НБД:  

1.3.1. Софтуер, подходящ за зареждане на навигационна база данни върху стандартни 

1.44МВ дискети във формат, подходящ за посочените в т.1.1.  FMGC.  

1.3.2. Достъпът за изтегляне на новата навигационна база данни се осъществява чрез 

изпращането й на електронна поща на Възложителя или чрез предоставяне на достъп до 

интернет сайт на Изпълнителя.  

1.3.3. Цикълът на осъвременяване на базата данни е 28 /двадесет и осем дни/. 

1.3.4. Минималният срок за достъп за изтегляне на новата навигационна база данни е не 

по- малко от 7 /седем/ дни преди изтичане срока на валидност на текущата. 

1.3.5. Навигационната база данни обхваща следните региони: Европа, Близък изток, 

Северна Африка, Азия. 

1.3.6. При необходимост, по заявка на Възложителя, Изпълнителят осигурява безплатно 

до 3 /три/ междинни бази данни за ползване годишно.  

1.3.7. В случай че Възложителят заяви повече от три междинни база данни, тогава цената 

за всяка допълнителна база данни е равна на една десета от цената по т.3.1.  
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II. Срок и място на изпълнение на договора 

 

2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от 

датата на подписването му от двете страни. 

2.2. Място на изпълнение- територията на Република България. 

 

III. Цена и начин на плащане 

 

3.1. За Услугата по т.1.1. от настоящия договор Възложителят дължи годишен абонамент в 

размер на……………(…………)  лева без ДДС съгласно ценовото предложение . 

3.2. Общата стойност за предоставяне на услугата по т.1.1. за период от 48 (четиридесет и 

осем)  месеца е в размер на ……………(…………)  без ДДС съгласно Ценовото предложение, 

което е неразделна част от настоящия договор. 

3.3. Плащането на годишния абонамент се извършва на 4 /четири/ равни вноски, платими в 

срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура от 

Възложителя, по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

 

 Банка:.............................. 

 Адрес: 

 IBAN:…………………….. 

 BIC:……………………….. 

 

3.4. При промяна на банковата си сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми 

Изпълниятеля. 

3.5. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и 

частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 

отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща цена за тази 

част на подизпълнителя.  

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза 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, ведно със становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

IV. Гаранция за изпълнение 

 

4.1. При подписването на настоящия договор, Изпълнителят предоставя на Възложителя 

гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на Договора без ДДС, а 

именно................................... лв.(Гаранцията за изпълнение), която служи за обезпечаване на 

задълженията на Изпълнителя по Договора. 

4.2. В случай на изменение на настоящия Договор, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за 

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в 

срок от 10 /десет/ дни от подписването на споразумение за изменнение. 

4.3.  Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора, могат да включват, по избор на Изпълнителя: 

4.3.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя при 

спазване на изискванията на т.4.4 от Договора; и/или; 
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4.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на т.4.5. от Договора; и/или 

4.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на т.4.7 от Договора. 

4.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя:  

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка   IBAN: BG 82 BNBG 9661 3300 1088 03(в лева и евро). 

 

БНБ- гр. София 

Пл. „Княз Александър I“ № 1 

Банков код: BNBGBGSD 

Банкова сметка IBAN: BG04 BNBG 9661 3600 1088 00 (в щатски долари) 

 

4.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

4.5.1 да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на 

Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

4.5.2 да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

4.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на 

Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

Възложителя или в която Възложителя е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), 

която трябва да отговаря на следните изисквания: 

4.7.1 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

4.7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора;  

4.8. 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 наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.9. Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 /тридесет/ дни след 

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. 

4.10. 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 т.3.3 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на Изпълнителя  или упълномощено от него лице; 
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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. 

4.11. Възложителят освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след изтичане на 

всяка календарна година. В такъв случай, освобождаването се извършва за сума, 

пропорционална на частта от Стойността на Договора. При необходимост, във връзка с 

поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, Изпълнителят предоставя на 

Възложителя документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова 

гаранция, съответно застраховка. 

4.12. 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. При решаване на 

спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

4.13. 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 на 

Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 

уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

4.14. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

4.14.1.. ако Изпълнителят не предостави достъп до Услугата в срок до 30 /тридесет/ дни след 

Датата на влизане в сила и Възложителя развали Договора на това основание;  

4.14.2. при пълно неизпълнение (в т.ч. когато Услугата не отговаря на изискванията на 

Възложителя) и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;  

4.14.3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в 

несъстоятелност; 

4.14.4. при условията на т.7.2. от настоящия Договор. 

4.15. 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. 

4.16. Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на 

Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 4.1. от Договора. 

4.17. Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

V. Права и задължения на Страните 

 

5. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 

неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото 

право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

5.1. Права и задължения на Изпълнителя: 

5.1.1. Изпълнителят има право: 

5.1.1.1. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи уговорената цена 

в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.  

5.1.1.2.Да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията 

му по този договор. 
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5.1.2.  Изпълнителят се задължава: 

5.1.2.1. При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в 

размер 5 % от цената по т. 4.1.  

5.1.2.2. Да предоставя и поддържа НБД в съответствие с изискванията на Възложителя и 

сроковете, посочени в раздел I. Предмет на договора. 

5.1.2.3. Изпълнителят организира изпращането на НБД на или около 21-вия ден от всеки 

цикъл на осъвременяване по начина и до адреса, посочен в т.1.3.2. 

5.1.2.4. Изпълнителят изпраща НБД за регионите, посочени в т.1.3.5. 

5.1.2.5. При направена заявка от страна на Възложителя, Изпълнителят осигурява до три 

цикъла на година безплатно междинен НДБ за ползване. 

5.1.2.6. Да анализира докладваните проблеми с данните и да коригира и анализира преди 

доставката всички грешки, аномалии и пропуски, засечени в данните. 

5.1.2.7. Да уведоми незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват 

или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор. 

5.1.2.8. Да уведоми Възложителя за открито спрямо него производство по ликвидация или за 

обявяване в несъстоятелност, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното събитие. 

5.1.2.9. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на 

трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод 

изпълнението на договора. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, 

като Изпълнителят се задължава да изиска от персонала и подизпълнителите си да представят 

подписани декларации за опазването на информация, имаща характера на конфиденциална за  

Възложителя 

5.1.2.10. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и 

подизпълнители (в случай, че използва такива), като за свои.  

5.1.2.11. При изпълнението на настоящия договор Изпълнителят и неговите подизпълнители 

(в случай, че използва 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 приложение № 10 от Закона за обществените поръчки.  

5.1.2.12. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в 

офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за 

подизпълнение, да предостави оригинален екземпляр от същия/те на Възложителя. 

Договорът/ите се представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя (когато 

е приложимо).  

5.1.2.13. 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 (когато е 

приложимо).  

5.1.2.14. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка 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;  

 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.  

5.1.2.15. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на 

Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната 

клауза (т. 5.1.2.14). 

5.2. Права и задължения на Възложителя 

5.2.1 Възложителят има право: 
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5.2.1.1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на 

договора и приложенията към него. 

5.2.1.2. Да задържи гаранцията за изпълнение или съответната част от нея, в случай на 

неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойката в 

размера, определен в този договор. 

5.2.1.3. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за 

подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата му (когато е приложимо) в срока по 

т. 5.1.2.12.  

5.2.2  Възложителят е длъжен: 

5.2.2.1. Да докладва на Изпълнителя за всички грешки, аномалии и пропуски, засечени в 

данните. 

5.2.2.2. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на 

Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор. 

5.2.2.3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно 

изпълнение на договора. 

5.2.2.4. Да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя 

информация, имаща конфиденциален характер, изрично упомената от Изпълнителя като 

такава, в представената от него оферта. 

5.2.2.5. Да освободи представената от Изпълнителя Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на т.4.9- 4.16 от Договора; 

VI. Обезщетения и неустойки 

6.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете, предвидени в този 

договор, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от 

платената цена по т. 3.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от 

платената цена по т. 3.1.  
6.2. При прекратяване на договора при условията на т. 7.2., Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от платената цена по т. 3.1. Освен 

посочената неустойка, Изпълнителят е длъжен незабавно да възстанови на Възложителя 

получените плащания по договора ведно със законната лихва, като Възложителят не дължи на 

Изпълнителя никакви компенсации и обезщетения.  

6.2.1. При прекратяване на настоящия договор по т. 7.2. Възложителят не дължи на Изпълнителя 

обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.  

6.3. Неустойките подлежат на плащане от Изпълнителя на Възложителя от получаване на 

писменото уведомление за тяхното искане, по сметката посочена в същото.  

6.4. В случай, че Възложителят не заплати сумите по този договор в срок от 60 (шестдесет дни) от 

получаване на фактурата, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва 

върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.  

6.5. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 

претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.  

6.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

 

 

VII. Прекратяване на договора 
 
7. 1.Настоящият договор се прекратява:  

7.1.1. с изтичане срока на Договора;  

7.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 14-дневно 

писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;  

7.1.3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 

бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;  
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7.1.4. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 

Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;  

7.1.5. поръчката не е следвало да бъде възложена на Изпълнителя поради наличие на нарушение, 

постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

7.1.6. при промяна на собствеността на въздухоплавателното средство; 

7.1.7. при липса на бюджетни средства; 

7.1.8. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация; 

7.1.9.  при прекратяване юридическото лице- Страна по договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;  
7.2. Възложителя прекратява договора едностранно, без предизвестие, когато се установи, че по 

отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от 

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици.  

7.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 

задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и 

сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от 

изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне 

на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед 

на интереса на изправната Страна. 

7.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на Изпълнителя  всеки от следните случаи:  

7.3.1.1.  Изпълнителят не предостави достъп до НБД в срок от 30 (тридест) дни от влизане в 

сила на настоящия Договор; 
7.3.1.2. Изпълнителят пропусне да осъвремени базата данни 2 /два/ поредни месеца; 

7.3.1.3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение. 

 

VIII. Непреодолима сила 

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в 

случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, 

включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от 

волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия.  

8.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  

8.3. 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 срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди.  

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да 

подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се 

увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила. 

 

IX. Заключителни разпоредби 

9.1.В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи 

нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за 

невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 
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нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя 

клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

9.2. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия 

договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.  

9.3. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се  

извършват на долупосочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на 

посочените места ще се считат за редовно връчени:  

 

За Възложителя:       За Изпълнителя:  
адрес: гр. София, Летище София     адрес: гр. ………….., ул. .......................  

лице за контакти:        лице за контакти: ...................................  

тел. ………………..       тел. .....................  

факс:........................      факс:......................... 

e-mail: …………………………     e-mail: ..................................  

 

9.4. При промяна на данните, посочени в т. 9.3., всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от настъпване на промяната.  

9.5. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

9.6. Настоящия договор може да бъде изменян от страните при условията на чл. 116 от Закона за 

обществените поръчки. 

9.7.Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и 

влиза в сила от датата на подписването му.  

 

Приложения: 

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1- Технически спецификации; 

Приложение № 2- Техническо предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 3- Ценово предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 4- Гаранция за изпълнение. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

........................................      ……………(име, фамилия) 

Тодор Коджейков       …………….(длъжност) 
Генерален директор        
 

....................................... 

Иван Георев 

Главен счетоводител, директор дирекция АФДУС     

          

 

 

 

 

   
 


