
ДОГОВОР
№ 009

Днес, .J J .. . . 4 . г., в гр. Мартен, между:
1. ДГ „Райна Княгиня“, гр. Мартен, ул. „България“ № 69, БУЛСТАТ: 000524234.

представлявана от Цветомира Руменова Йорданова- директор на ДГ „Райна Княгиня“ и 
Станислава Йорданова Бонева- главен счетоводител в ДГ „Райна Княгиня“, наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и

2. „Нойма-2003“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, община Русе. 
област Русе, ул. „Коледница“ №22 ЕИК 117602471, представлявано от Петър Стоянов Николов, 
в качеството му на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
Във връзка с проведена обществена обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на ДГ „Райна Княгиня“, гр. Мартен“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№9 -  ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ и

съгласно Протокол от 08.09.2017 г. на комисията, назначена със Заповед № 350/04.09.2017 г. на 
директора на ДГ „Райна Княгиня“, както и на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, се сключи 
настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ хранителни продукти по обособена позиция №9 -  Други хранителни 
продукти (наричани по нататък в договора “стоките”), описани в техническото предложение 
на участника, избран за изпълнител, което е неразделна част от настоящия договор - с 
посочване на вида на продуктите, описание, търговското им наименование, производител, вид 
стандарт за продукта ТД или БДС, срещу тяхното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. Доставките на хранителните продукти следва да бъдат изпълнени при спазване 
изискванията на: Техническите спецификации -  Приложение №3, и приетите от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №1 и Ценово 
предложение - Приложение №2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от 
настоящия договор.

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заявява количествата по Приложение № 3 в 
пълен обем, като си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните 
количества, в рамките на средствата по договора.

1.4. Доставките се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са 
доставени при условията на настоящия договор.

1.5. Когато по време на изпълнението на договора за обществена поръчка настъпят 
нормативни изменения, водещи до промяна на изискванията спрямо конкретни хранителни 
продукти и до несъответствие на оферираните хранители продукти, то доставката на тези 
продукти се преустановява.

II. ЦЕНА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
2.1. Цената за изпълнение на обществената поръчка, определена по видове, количества и 

единични цени на хранителните продукти в Ценовото предложение - Приложение №2 и 
Техническа спецификация - Приложение №3, с попълнени единични цени за предвидените за 
доставка хранителни продукти, подписана и подпечатана, неразделна част от настоящия 
договор, съставлява обща сума на договора в размер на 5 087,25 лева /Пет хиляди осемдесет и 
седем лева 25 ст./ без ДДС, 6 104,70 лева /Шест хиляди сто и четири лева 70 ст./ с ДДС.

2.2. Единичните цени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки включват всички разходи за изпълнение на 
доставките, предмет на договора, включително разходите за складиране, съхранение, наеми на 
помещения, енергия, транспорт до франко -  складовата база на детското заведение, труд и др., 
както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



2.3. Стойността на настоящия договор е формирана на база предвидените прогнозни 
количества хранителни продукти и оферираните единични цени. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 
правото да закупи по-малко или повече от предвидените хранителни продукти на база 
конкретните нужди за периода на изпълнение на договора.

2.4. Посочените в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ — Приложение №2 
единични цени не подлежат на промяна за периода на настоящия договор.

2.5. Плащанията по настоящия договор се извършват съобразно бюджетът на ДГ "Райна 
Княгиня", гр. Мартен.

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени и фактурирани 

доставки, като за всяка доставка фирмата-изпълнител издава отделна фактура, съгласно 
условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и 
договора, сключен с него. Плащанията по всяка фактура се извършват от Възложителя, в срок 
до 30 дни от издаването на съответния счетоводен документ. Първичните документи следва да 
съдържат всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

3.2. Плащанията по предходната алинея ще се осъществяват по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IB A N :..............................................................................
B IC :.............................
Банка:..............................................................................

3.3. Фактурирането следва да се извършва по реквизити и данни за фактура, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя в Заявката за доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.4. Фактурирането на доставените стоки ще се извършва на база всяка реално 
извършена доставка.

3.5. Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.6. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по 

изпълнението й, определени в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от 
задължението да плати цената на съответната доставка.

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставките на продуктите се осъществяват при предварителна заявка и в срок до 

12:00 часа на следващия работен ден, от получаване на заявката от Възложителя.
4.2. При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след 
извършването й, Изпълнителят има срок за реакция 2 (два часа), за да отстрани установените 
несъответствия.

* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента 
на доставка и/или след извършването й се разбира срокът от 2 (два )  часа, включващ времето от 
получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на 
Възложителя в количеството и/или качеството на хранителните продукти, до окончателното 
отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен констативен протокол за 
действителното отстраняване на същите.

4.3. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за 
причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка на заявените 
продукти. Настоящата точка от договора се прилага единствено в условията на форсмажорни 
обстоятелства.

4.4. В случай на възникнала спешна необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 
правото да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществяването на експресни доставки в рамките на 
2 (два) часа. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сам избира дали да направи обикновена заявка по т. 4.1. или 
експресна доставка по настоящата точка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже експресна 
доставка освен в условията на форсмажорни обстоятелства.



Под "спешна необходимост" следва да се разбира настъпването на обстоятелства от 
извънреден характер, във връзка с възникнала нужда от допълнителна доставка на хранителни 
продукти, които не са заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния за това срок и времето за 
доставка на същия се явява недостатъчно кратко за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Обстоятелства от извънреден характер са такива, възникнали след сключването на 
договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени при 
сключване на договора.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място за изпълнение на обществената поръчка -  франко складовата база на ДГ 

„Райна Княгиня“, гр. Мартен. В Заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата 
за доставка.

5.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ.
6.1. За дата и час на доставяне се считат датата и часа, на които стоките са пристигнали в 

мястото на доставяне, съгласно подписаната стокова разписка.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.1.1. Да изпълнява доставките на стоките, предмет на този договор, по асортимент, 

количество, вид и качество, съответстващи на нормативните изисквания, съгласно 
периодичните заявки и условията на настоящия договор на свой риск срещу съответната цена в 
оригинална опаковка, с ненарушена цялост, със свой амбалаж.

7.1.2. Да доставя заявените от Възложителя всички видове и количества хранителни 
продукти по обособената позиция, в срок до 12:00 часа на следващия работен ден, от 
получаване на заявката от Възложителя.

7.1.3. При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството 
и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след 
извършването й, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има срок за реакция 2 (два часа), за да отстрани 
установените несъответствия.

7.1.4. Да представя за всяка доставка документ за произход, търговски документ, 
декларация за съответствие и други документи на български език и четливи, доказващи 
качеството и съответствието на доставяните хранителни продукти.

7.1.5. Да доставя хранителни продукти с остатъчен срок на годност на хранителните 
продукти, не по-кратък от 70% от срока на годност на конкретния продукт.

7.1.6. Да доставя заявените хранителни продукти, спазвайки задължителните санитарно - 
хигиенни норми за доставка и транспорт, до франко -  складовата база на детското заведение.

7.1.7. Да осигури за своя сметка транспорта на доставките до мястото на изпълнение.
7.1.8. Да иска приемане на доставките чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица.
7.1.9. Да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на доставките;
7.1.10. Да издава съответните документи /фактури/ за извършване на плащанията, при 

спазване на т. 3.3 и 3.4 от настоящия договор.
7.1.11. При заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за експресна доставка на заявените продукти, да 

достави същите в срок от 2 (два) часа.
7.1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на 
настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок 
важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в 
този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай 
на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
изпрати допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.



7.1.13. И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия и/или 
бездействия на своите подизпълнители.

7.1.14. За срока на изпълнение на договора да разполага със собствена или наета база, 
регистрирана като обект за производство и/или търговия с храни на едро, съгласно чл.12 ог 
Закона за храните.

7.2. Изпълнителят има право:
7.2.1. Да получи уговореното възнаграждение за извършените доставки при условията и 

в сроковете, посочени в настоящия договор.
7.2.2. Да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
8.1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
8.1.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество 

и качество на описаното в настоящия договор.
8.1.2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
8.1.3. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.2. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил 

и получил.
8.3. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
8.3.1. Да подава заявка за количеството и видовете хранителни продукти
8.3.2. Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите на детското 

заведение.
8.3.3. Да не поръчва част от изброения асортимент в Приложение № 1, неразделна част от 

този договор
8.3.4. Когато по време на изпълнение на договора за обществената поръчка настъпят 

нормативни изменения, водещи до промяна на изискванията спрямо конкретни хранителни 
продукти и до несъответствие на оферираните хранителни продукти, то доставката на тези 
хранителни продукти се преустановява.

8.3.5. При необходимост, да прави заявка за количество и видове продукти 2 (два) часа 
преди часа за доставка -  експресна доставка.

8.3.6. Да изисква необходимите документи, посочени в т.7.1.5. за доставените стоки от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени на български език и четливи.

8.3.7. Да осъществява контрол, чрез упълномощени от него лица (длъжностни лица) към 
момента на доставките на съответните стоки с оглед тяхното съответствие с вида, качеството и 
количеството по направената заявка и при констатиране на несъответствие незабавно да 
направи рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.3.8. Да откаже доставка при констатирани отклонения в количеството, качеството, 
остатъчния срок на годност или липса на съпровождащи документи, без това да освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от по-нататъшна отговорност.

8.3.9. Да изисква от И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IX. РЕД ЗА ПРИЕМ АНЕ НА СТОКИТЕ.
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен 

представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва стокова разписка, удостоверяваща, че 

стоките от съответния вид, количество и качество са получени.
9.3. При констатиране на несъответствие към момента на доставка се съставя протокол 

за констатиране на нередност.

X. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ.



10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
стандартите на производителя.

10.2. Към датата на доставката, срокът на годност на стоките, предмет на настоящия 
договор е не по-малко от 70 % от остатъчния срок на годност.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 
пристигане или приемане остатъчния им срок на годност е по-малък от посочения в т.10.2. от 
договора, както и ако стоките не са в необходимото качество, вид на артикула и количество.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за:
а/ количество и некомплектност на стоките /явни недостатъци/ при тяхното приемане;
б/ качество /скрити недостатъци/: при доставяне на стоки не от договореният вид, 

посочен в т. 1.1. при приемането.
11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят на момента на тяхното 

доставяне и приемане и след това, като за целта се съставя протокол. При рекламации за скрити 
недостатъци се правят през целия срок на годност, като рекламацията се установява със същия 
вид протокол, като при необходимост се придружава и от констативен протокол, издаден от 
независим контролен орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
установените дефекти в момента на тяхното констатиране.

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 
получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.5. От момента на получаване на уведомлението за рекламация започва да тече срок за 
реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
от 2 два часа.

XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна 

дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден върху стойността на неизпълненото задължение, но 
не повече от 5 % /пет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за 
претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

12.2. Когато, при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията 
си по раздел XI от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер на 20 % от цената на стоките, за които са 
направени рекламациите.

12.3. При забава в доставките (обикновените или експресните) от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% от стойността на доставката за 
всеки просрочен час, но не повече от 10% от стойността на стоката. При натрупване на повече 
от 20 часа забава, независимо дали еднократно или неколкократно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си 
запазва правото едностранно да прекрати договора без предизвестие.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже доставката на определени артикули 
освен в случаите на форсмажор. Частичната доставка на заявката се санкционира в размер на 
20% от стойността на недоставените стоки.

12.5. При установяване на частично неизпълнение повече от 2 пъти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да прекрати договора без предизвестие

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да доставя стоки различни от оферираните в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка продукти, търговското им наименование, 
производител, посочени в Техническата спецификация към настоящия договор. По изключение, 
когато дадена стока е спряна от производство или по други причини излезе от пазара 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да замени същата с равностойна по количество и качество стока след 
изрично писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предоставянето на стоки различни 
от оферираните е основание за прилагане на разпоредбите относно рекламациите, като 
различно доставената стока се третира като недоставена. Системното нарушаване на тази точка 
е основание за прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като под системно



нарушаване се разбира установяването на това нарушение повече от 3 пъти, независимо от 
честотата на извършването.

12.7. Всички гореизброени нарушения задължително се описват в констативни 
протоколи съставени от упълномощените да приемат стоката лица.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.
13.3.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от 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 двуседмичен срок от настъпването на 
непредвидените обстоятелства При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.

13.5. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.6. Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по 
небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители 
и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, 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, по смисъла на § 2. т.27 от ДР на ЗОП.

XIV. СПОРОВЕ.
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд 
по реда на ГПК.

XV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
15.1. Действието на настоящия договор се прекратява при наличие на някоя от следните 

хипотези:
15.1.1.С изтичане на срока по т. 16.1. от настоящия договор
15.1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
15.1.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

поръчка.
15.1.4. В случаите на т.12.3, т. 12.5 и т. 12.6. от настоящия договор.
15.1.5. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е 
различен от този, посочен в офертата му.

15.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно и без предизвестие да прекрати 
договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извърши две доставки, които несъответстват на заложените 
изисквания към продуктите.

15.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие:
15.2.1. В случаите по чл. 118, ал.1, т.2 или т.З от ЗОП, като в тези случаи 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения за претърпените вреди от прекратяването на 
договора.



XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
16.1. Договорът е със срок на действие 1 (една) година от датата на сключването му.
16.2. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 
задълженията и договорите.

16.3. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 
влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да 
влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните.

16.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия, не води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло.

16.5. Настоящия договор не може да бъде променян или допълван освен по изключение 
при спазване условията на ЗОП. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването 
на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в духа на добрата 
воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват 
елементите на договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП.

16.6. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер 
срещу подпис на приемащата страна.

16.7. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария 
адрес.

16.8. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за конкретната обособена позиция, 

заедно с приложенията към него - Приложение № 1;
2. Ценово предложение, за конкретната обособена позиция, заедно с приложенията към 

него - Приложение № 2;
3. Техническа спецификация -Приложение № 3.

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

ПЕТЪР НИК(
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