ДОГОВОР

№

л^уб

i..l.h<?A.slQi$z.

Днес,
2018 г. в гр. София, между:
К о м и с и я т а за р а з к р и в а н е на д о к у м е н т и т е и за о б я в я в а н е на
принадлежност
на български
граждани
към Държавна
сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия, с адрес на управление, гр.
София, ул. „Врабча" №1, БУЛСТАТ 175263817, възложител на обществената поръчка,
представлявана от
- Председател на Комисията, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„Лукойл България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303,
бул. „Тодор Александров" № 42, ЕИК: 121699202, тел.: 02/9174104, факс: 02/9622228,
представлявано от
- Управител, ЕГН: 6512087346, наричано за краткост
по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведено публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за служебни автомобили и за дизел
генератор на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)" и Решение № ВОП-01/19.02.2018 г.
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, се
сключи настоящият Договор, както следва:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да извършва доставка на горивни материали, осигуряваща чрез безналично
плащане зареждане
на автомобили
собственост
на КРДОПБГДСРСБНА, по
регистрационните им номера, с вид и прогнозни количества, съгласно Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложения № 1 и 2 към настоящия договор, както следва:
1.
Висококачествен безоловен бензин А 98 Н - около 33 000 (тридесет и три
хиляди) литра.
2.

Висококачествено дизелово гориво - около 15 000 (петнадесет хиляди)

литра.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага,
а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема
срещу
възнаграждение по предварителна заявка от възложителя да осъществи еднократно
доставка на висококачествено дизелово гориво за експлоатация при ниски температури (
зимни условия) с прогнозно количество - около 2 000 (две хиляда) литра за дизел
генератор на КРДОПБГДСРСБНА с адрес: гр. Банкя кв. „Михайлово".
(3) Посочените количества са прогнозни, не са задължителни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали или увеличи количествата на отделните видове
горива (бензин или дизел) по единичната цена, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките
на общата стойност на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на
настоящия договор информация относно броя, марката и регистрационните номера на
автомобилите.
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II. МЯСТО II СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 12 дванадесет/ месеца, считано oi
04.04.2018г.
Чл. 3. (1) Изпълнението на договора по чд.1. ад.1 се осъществява в търговските
обекти (бензиностанции I е I на II311Ь. 1111II Е. 1Я. разположени на гериторията на
Република Бъ) пария.
(2) Търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са с 24 - часово работно време,
седмицата, предлагащи възможност за разплащане е карти ia безналично плащане.

те.

III. ЦЕНА 11 И V4IIII 11 \ II. 1 Ч1ЦАНЕ
Чл. 4. (1) Цената на договора е в размер до 100 000.00 (сто хиляди) ieea. без

(2) ВЪ $ЛОЖИТЕ. 1ЯТ ;а плаща на II ШЪ. 111 HI Е. IЯ i оривата по цени, валидни ia
съответния търговски обект (бензиностанция) на II ill !>. Hill II 1Я в момента на
доставката им с предоставената търговска отстъпка от действащата цена. съгласно
Цсиокито
lined и>.щ\ши
'Ш IIill
U.lllll i'1..1Я 11риложение № 3 към настоящия юговор:
за Дизелово гориво - 3 % отстъпка;
за Безоловен бензин А-98Н - 3 % отстъпка .
Чл. 5. (1) Разплащането межд) II illl>. 1НИТЕЛЯ и ВЪi. ЮЖИТЕЛЯ се и
както следва:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чаплата ежемесечно (оставените количества продукти в
български левове, по банков път. при условията на отложено плащане 30 (тридесет) дни,
въз основа на надлежна фактура и подробен опис на заредени i е количества по автмобили
и дати.
Нанкова сметка на Изпълнителя:
1. При шреждане от бензиностанции, фактурик-се плащат в
АД I B A V I
2. При доставка на дшс.тоно гориво франко Централизирания архив па
ЬСРДОПБГДСРСЪ! 1А в гр. Ьанкя. кв. Михайлово. i | > a K i \ p i u c се планки в
1

- клон София, IBAN:

'Заличено по ч^72 от ДОПК

ИЗПЪЛНИТЕ. 1Я I е шъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ia всички по
следващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (dim) дни. считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в го
счита се. че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно
извършени.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща ежемесечно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
доставените продукти и подробен опие за фактурирания период, включваща данни за:
местонахождение на бензиностанцията, дата и час на зареждане с гориво, вид. количество и
единична цена на горивото, регистрационен номер на автомобила и номера на картата с
приспаднат процент отстъпка. Изпращането на фактурите и разпечатките се осьшествява
Чрез куриер иди по пощата е писмо е обратна разписка.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА < ГРАНИТ!
Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕ. 1ЯТ има право:
1. да получава горивата, предмет па този договор в срока и при условията,
договорени между страните:
2. да осъществява контрол относно качество, количества и др. вьв всеки момент от
изпълнението на договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаи, че се открият
отклонения в качеството на предоставените горива, в 3 и р и ) дневен срок Air датата на
констатацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено II ill'l>. I1III ГЕ. 1Я fa гова:

3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.
4. да задържи гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение на задължение
от страна на изпълнителя;
5.
в случай на открадната и/ или загубена и/ или повредена карта,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска безвъзмездно издаване на нова карта;
6. в случай на блокирана карта в следствие на три пъти въвеждане на грешен ПИН
код, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата
и/ или предоставяне на нов ПИН код;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща договорените цени на горивата, по реда и при условията на този
договор;
2. да определи лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да пази картите за безналично плащане и при евентуално загубване на някоя от
тях, да съобщи веднага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприемане на необходимите мерки.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по
реда и при условията на този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;
2. да издаде безвъзмездно карти за безналично плащане на възложителя.
3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти, заедно с техния ПИН
код в запечатани непрозрачни пликове, за което страните подписват приемателнопредавателен протокол;
4. да приема извършване на Транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с карти за безналично
плащане при условията на настоящия договор;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените карти за безналично плащане в следните
случаи:
5.1. при получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадена карта е
открадната и/ или загубена и/ или повредена;
5.2. при три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
5.3. 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.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава продаваното гориво да отговаря на
изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол както и на всички други приложими
изисквания на действащата нормативна база в България;
7. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки едни момент за
осъществяване на контрол относно качеството и количеството на горивата, продавани в
бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация
на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.
V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 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.
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(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 е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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.
Чл. 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.
Чл. 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 тях 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.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 13. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция
(парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя) за изпълнение на задълженията си по него в
размер на 2000.00 (две хиляди) лева, представляваща 2% от стойността на договора
изчислена по цени към датата на решението на възложителя за откриване на процедурата за
количествата горива по чл.1, ал. 1 и ал.2 от настоящия договор.
(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Българска народна банка IB AN: BG51BNBG 9661
33001404 01. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът
й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента)
от стойността на гаранцията за изпълнението му 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 банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
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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.
(4) Застраховката, която 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.
Чл. 14. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по ал. 1 в срок до 10 (десет)
календарни дни след изпълнението на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции,
независимо от формата, под която са предоставени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение при
неизпълнение на задължения по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или
при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми,
покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение
суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор,
поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) 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. 13, 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. 13, ал. (1).
VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) В случай на забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 на сто от дължимото
плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто.
(2) При констатиране по реда на чл.6, ал.(1), т.2 от настоящия договор на извършена
продажба на горива с качество и технически характеристики несъответстващи на
действащите
нормативни
изисквания
и в отклонение
на изискванията
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същото
количество качествено гориво, като некачественото, без последния да го заплаща.
(3) Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възникнали в резултат на неизпълнение на настоящия договор от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вредите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение.
(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати или развали настоящия договор без
основание той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка равна на 5% (пет на сто) от разликата
между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на
прекратяване доставки.
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при достигане на максималната стойност на договора по чл.4, ал. (1).
4. с изпълнение на предвидените количества по договора
5. 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;
6. 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;
7. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от
страните.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно без предизвестие настоящия
Договор:
1. при отказ да извърши доставка и/или отказ да отстрани констатирано отклонение
в качеството на горивата, съобразно настоящия договор.
2. 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.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди от
прекратяването на договора.
(4) 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.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17. (1) 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.
(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.
X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 19. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е освен
пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява
само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
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Чл. 21. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага деис!кашои>
българско законодателство.
Чл. 22. (1) Упълномощени представители на С грани iе. които могат да приемат и
правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ia И i l l Ь . IHHTK. 1Я:
гр. София. бу i. I одор Александров .V
42. c-mail:.ilodorovid lukoil.bg. тел.: 02/9174104, факс: 02 9622228.
ia lib i. lO'/K'llTK. 1Я:
адрес: i p. София, ул Врабча .V- I , e-mai
b.borisov« comdos.bg. тел.: 0884404386, факс: 02 8004500.
(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Доювор.
следва да съдържат наименованисю и номера на Доювора. да бъда! в писмена форма за
действителност.
(3) Страните се задължават да се информира! взаимно за всяка промяна на правния си
статут, адресите си на управление, телефоните и липата, кои ю i и представляват.
(4) Официална кореспонденция между Страните се разменя па посочените в
настоящия Доювор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено
задруги свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия се считат за валидно
изпратени и получени от другата Страна.
(5) Всички писмени уведомления между Страните но настоящия Договор се считат за
валидно изпратени по пощата е препоръчана пратка иди по куриер: факс е аиючш
tоперирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните .
Чл. 23. II i l l Ь. I1III I I . 1Я I няма право да прехвърля своите нрава или задължения
но настоящия Доювор на трети лица. освен в c.iy чай те предвидени в i( И I.
Чл. 24. (1) Всички спорове, породени oi този Доювор или отнасящи се до него. ще
бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преювори между двете Страни, като в
случай на спор. всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси ta
кореспонденция по-долу покапа за преювори е посочване па дата. час и място $а
провеждането им.
(2) В случай на непостиганс на договореност по реда на предходната алинея, всички
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до нето. включително споровете,
отнасящи се до неговото тълкуване, недейетвиIC.TIIOCi. петивлнепие или прекратяване ще
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния сьд па Република Ьъ.пария по
реда на I ПК.
Чл. 25. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Неразделна «iaci oi нас i пищни Договор са следните приложения:
1.
Приложение ЛЬ I Гсхничсска спецификация на Възложи кмя:
2.
Приложение № 2 Техническо предложение па Изпьдни теля:
3.
Приложение .М' 3 - Ценово предложение на Изпьлнителя:
4. . Ьанкова гаранция ta изпълнение на ;ioi опора.
11астоящнят Доювор се подписа в два еднообразни ск (емпляра
и слип за ГНПЬ.ШПП.ДЯ
ВЪ НОЖПТПЛ:
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