
ДОГОВОР
Кв РД -11-8/ 26.03.2020 г.

Днес, 26.03.2020 год. между:
1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на

управление: гр. Бургас, ул. ““Александровска”” Мв120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана
от д-р Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ,
Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

2. „А] БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1309, ж.к. „Захарна фабрика“ ул. „Кукуш” М.! 1, представлявано от Александър
Василев Димитров- Председател на Управителния съвет и заемащ длъжност Главен
изпълнителен директор и Младен Маркоски- член на Управителния съвет и заемащ
длъжността Изпълнителен директор, наричано по-долу „ИЗПЪЛЪШТЕЛ“

на основание чл. 191, ал. 1, т.3 във връзка с чл. 194, ал.] от ЗОП, предвид покана с изх. М
26-02-4/18.03.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за участие в обществена поръчка с
предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна температура”, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура”, съгласно техническа
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение ми.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши премета на настоящата поръчка в пълно
съответствие с Техническото си предложение - Приложение М: 2 от настоящия договор и
Ценово предложение - Приложение М: 3 от настоящия договор.
(3) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните
дейности:
1. Доставка монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна температура. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да инсталира необходимия
софтуер, чрез който ще се осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за промяната
на телесната температура на преминаващите.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури поддръжка от за срока;
Гаранционно обслужване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на
телесна температура и сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер:
минимум 24 /двадесет и четири/ месеца.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 3 в съответствие с изискванията
на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение М 1, Техническото си
предложение - Приложение М 2 от настоящия договор и Ценовото предложение -



Приложение На 3 от настоящия договор, които са неразделна част от настоящия договор и
в сроковете по раздел 11 от настоящия договор.

11. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срок за доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за
следене и наблюдение на телесна температура: не по-късно от 10 /десет/ календарни дни от
датата на сключване на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури поддръжка от минимум 24 /двадесет и четири/
месеца на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура и

сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за срока на договора.

111. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Стойност на настоящия договор, съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и

прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение е както следва: 12 142,00 лв. (дванадесет
хиляди сто четиридесет и два лева) без вкл. ДДС или 14 570,40 лв. (четиринадесет
хиляди петстотин и седемдесет лв. и четиридесет ст.) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия Договор.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор. Цената по ал. 1 включва
цена за доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна, сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за
срока на договора, нужната техническа документация, ръководства за употреба,
гаранционно обслужване и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и

др.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока На действие на
договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото
възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. Цената по договора се заплаща по следния ред: до 30 /тридесет/ дни, след издаване и
фактура.

Чл. 5 (1) Плащанията се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по банкова
смеТКа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

Банкова сметка при Райфайзенбанк
1ВАМ: В694К2ВВ91551060362319
В1С: ШВВВОЗР
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на посочената сметка в срок от 3 (три) дни считано от момента на



промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.

ПУ.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимо само в случай, че избрания за изпълнител посочил в офертата си, че ще

ползва подизпълнители)

Чл. 6. (1) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на
условията по ал. 1.

(3) 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 на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Разплащанията по ал.3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е Длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.
(5) Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Чл. 7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕШ отговорността за
изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1)да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на
настоящия договор;
(2)да получи интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;
(3) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,
намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
(4) да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и
съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
(1) Нека от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката на интегрираната облачна система за
следене и наблюдение на телесна температура без отклонения;
(2) Откаже приемането и заплащането на установената с настоящия договор цена, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно условията, установени в



договора и приложенията към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за доставка на устройствата, както и във връзка с окомплектовката им с
принадлежности и документи, съгласно установеното в настоящия договор и
приложенията към него; “

(3) Иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на отклоненията и/или недостатъци на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура;
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура или не
представи изискуемите документи, възложителят може да откаже приемането или
заплащането на съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора.

И. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на интегрираната облачна система
за следене и наблюдение на телесна температура и заплащане на услугите по този договор
в размер и срок, съгласно чл. 3 от Договора.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в срок по чл. 2;
2. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура;
3. да осигури гаранционно обслужване;
4. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност
и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства,
които изискват решение от негова страна;
5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на
договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;
6. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по
изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставка
следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация или ръководство за
ползване, техническо описание и всички други документи (вкл. сертификати, декларации
и др.), съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕПЯ.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не получи всички
документи по предходната алинея.
Чл. 13. ( 1) Страните изготвят и подписват протоколи за удостоверяване на извършването
на техническо обслужване на интегрираната облачна система за следене и наблюдение на
телесна температура във всеки отделен случай, както и удостоверяване на извършените
ремонти и/или подмяна на дефектни части.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави всички устройства по интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура с всички необходими кабели и
аксесоари за инсталиране, необходими за нормалната им работа.



Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички компоненти (хардуер и софтуер) на
доставените устройства да бъдат съвместими и да отговарят на всички стандарти в
Република България за пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените устройства да са нови и оригинални, да
са нерециклирани, неизползвани, да са в текущата продуктова линия на производителя, да
не са свалени от производство към датата на подаване на офертата и да са съобразени за
работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р България.

УП. ПРИЕМАНЕ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверяват приемането на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура с приемо-
предавателен протокол за извършената доставка.

Чл. 16. (1) Интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура
следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за
извършената доставка се съставя протокол между страните.

(2) При предаване на интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 12.

Чл. 17. При предаването на устройствата ИЗПЪШИТЕШТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за недостатъци.

УИ]. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура за срок 24
месеца
(2) Срокът започва да тече от датата на приемо - предавателния протокол за доставка на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура, указано в Техническата
спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в
гаранционната карта.

Чл. 20. Заявката за отстраняване на възникнала повреда на интегрираната облачна система
за следене и наблюдение на телесна температура се прави чрез Не1р Везк система, която
позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и е-тай! достъпен за
оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура, както
следва:



1. време реакция за констатиране на проблема- до ] /един/ час от съобщаването за проблем
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за отстраняване на проблема - не повече от 24 /двадесет и четири/ след
констатиране на проблема по предходната точка.

(2) При необходимост от доставка на резервна част, срокът се удължава с периода на
доставката.

Чл. 22. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на до
сервиза и обратно е за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на
дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат
на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен
в рамките на гаранционния срок, той е длъжен Да ги отстрани или да замени некачествените
устройства или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатькът
го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При повреда, отстраняването на КОЯТО В отнело Повече от една седмица, срокът на
Гаранцията се удължава 0 броя на дните, В КОИТО техниката не 6 била В употреба.

(5) В случай, че в рамките на гаранционния период дадено устройство от интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура получи повече от три
дефекта, то се заменя с равностойно ново.

1Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на Дейностите по този
договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставените устройства от
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура, които
намаляват съществено годностга за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:1. да върне устройството и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с
разноските по договора;
2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да иска да му бъдат предадени устройства без недостатъци в замяна на това, което е
получил с недостатъци.
(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка
за неизпълнение в размер на 10 % (десет на сто) от стойностга на интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура.



Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура е погинала или е била повредена,
ако това е станало поради недостатъци на самата система.

Чл. 26. В случай, че бъде съдебно отстранен от закупената интегрираната облачна система
за следене и наблюдение на телесна температура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в
размер на 10% (десет на сто) от стойността на всяка конкретна вещ.

Чл. 27. В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,05% (нула цяло нула пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата цена.

Чл. 28. При пълно неизпълнение на задълженията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разваляне на договора и заплащане на неустойка в размер на 20 % от
цената на договора.

Чл. 29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на
просрочието.

Чл. 30. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение
по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената
неустойка.

Х. КОНФИДЕЩИАЛНОСТ
Чл. 31. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора,
включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася
информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.
(2) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени
поръчки.

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденциална информация, свързана с дейността и предмет на този договор, с
изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да
участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява
всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния
процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са
изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат
върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х1. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ
ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните са причинени в резултат на изключителни или непредвидени
обстоятелства.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава, тя не може да се позовава на изключителни или непредвидени обстоятелства.

(3) „Изключителни обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата,
предизвикани от непредвидими за възложителя събития като природно бедствие, авари
или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да
доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за
околната среда, за обществения ред, за Националната сигурност, за отбраната на страната
или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на
нормативноустановени дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

(4) „Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, които
са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при
полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните,
но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 34. (1) Страната, засегната от изключителни или непредвидени обстоятелства, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-
дневен срок от настъпването на изключителните или непредвидените обстоятелства. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Изключителни или
непредвидени обстоятелства се доказват от засегнатата страна с подписването на
двустранен констативен протокол, като към протокола се прилагат доказателства за
наличието им.

(2) Докато трае изключително или непредвидено ОбСТОЯТСЛСТВО, изпълнението на
задълженията и свързаните С ТЯХ насрещни задължения не спира.

Чл. 35. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за
обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което
става неразделна част от договора.



ХП. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на
страните по договора.

Чл. 37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично
писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;

2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. спрямо собственик е доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай
че член на управителния орган е юридическо лице -спрямо неговия представител в
съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната
система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп
(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
4. при условията на чл. 118 от ЗОП.

Х1П. СПОРОВЕ

Чл. 38. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до
неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и
Добронамерено.

ЧЛ. 39. АКО ПО ПЪТЯ на преговорите Не може да се постигне съгласие, ВСИЧКИ спорове ще се
решават ОТ компетентния СЪД, определен ПО Правилатана българското законодателство.

ХП]. ЗАКЛЮШТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие
„незабавно“, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане,
настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не
по-късно от пет работни дни.
(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение" следва да се разбира
пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във
времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на
дължимото).

Чл. 41. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 42. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.



Чл. 43. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства,
изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна
отравя до другата мотивирана покана, с обозначеното място, дата и час на срещата.
Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи
на другата страна подходящо време и място.

Чл. 44. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 45. НИЩОЖНОСТГН на НЯКОЯ ОТ клаузите ПО договора ИЛИ на ДОПЪЛНИТСЛНО УГОВОРСНИ
УСЛОВИЯ не води ДО НИЩОЖНОСТ на ДРУГИ клауза ИЛИ на договора като ЦЯЛО.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка, съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу
подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени
чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес
на страната, са изпратени по факс на страната, или са изпратени по е-таП както следва:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: д-р Георги Паздеров- директор на РЗИ- Бургас, гр. Бургас, ул.
““Александровска””М120, тел. 056/ 807302, факс 056/816261, е-тай]: ггйфШ-ьигвазсот

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес:

тел.: , факс:
е-таП:

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3
(три) дневен срок от промяната. Ако някоя от страните промени посочените в предходната
алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за
неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се
считат за редовно връчени.

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна
при промяна на банкова си сметка.
(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно
извършено.
ТОЗИ ДОГОВОр съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО са неразделна ЧВСТ ОТ НЕГО:

Приложение На 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



Приложение М 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение На 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение На 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛЪШТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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