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Приложение 9 
         ПРОЕКТ 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА” 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………………………………. 
 
ПРЕДМЕТ:  „ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ 
(ИНТЕРНЕТ И IP VPN)  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ” 
 
 
 
 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 
 

№ ……………/ ............................. 
 
 

Днес,.................... 2016 г. в гр. София, между: 
 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, 
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, 
представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор от една страна, наричан по-долу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  
"......." ………. със седалище и адрес на  управление: …., вписано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ….., представлявано от …………………….… – 
…………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 
след класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, проведена чрез 
събиране на оферти с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ 
(ИНТЕРНЕТ И IP VPN)  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА”, се сключи настоящият договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да изпълни обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ (ИНТЕРНЕТ И IP VPN)  ЗА НУЖДИТЕ НА 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, в съответствие с 
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническата и ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложения 1 и 2, които стават неразделна част от настоящия договор.   

(2)   Обхватът на поръчката по ал.1 включва: 
2.1 Услуга фиксиран IP VPN; 

2.2. Услуга фиксиран MAN Intercity; 
2.3. Услуга фиксиран Интернет достъп; 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на настоящия 

договор, на своята техническа и ценова оферта, както и спазвайки условията на техническата 
спецификация на възложителя. 
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(4) Този договор се сключва след проведен избор на изпълнител на обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му между 

страните и е със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца или до достигане на 
70 000лв.  

  
 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.3. Предоставянето на услугите по чл. 1, ал. 2, т. 2.1 – т. 2.3 предмет на договора, се 

осъществява в обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно техническата спецификация.  
 

IV. КАЧЕСТВО 
 

Чл.4. (1) Услугите, предмет на договора, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да 
отговарят на изискванията за качество, заложени в индивидуалните разрешителни и 
представената оферта за изпълнение на предмета на договора, включително на  техническото 
предложение. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя крайни устройства с оценено съответствие, 
съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, съпроводени с декларация за 
съответствие на производителя/вносителя и българска маркировка за съответствие и 
съответни означения. 
 

V. ЦЕНА 
 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 
предоставените услуги, включени в предмета по чл.1 от договора, в размер и условия, 
съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. В 
цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на поръчката. 
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия 
договор. 

 
VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.6. (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български лева, в 

срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура, по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN ............................................................................. , 
BIC ................................................................................ ,  
Банка, клон ..................................................................  
Титуляр на сметка: 
(2) Във фактурата по ал. 1 се посочват цените на предоставените и ползвани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги за съответния отчетен период. 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
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1. Да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на Общите 
условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящия договор и приложенията към него; 

2. Да извършва проверки на работата и документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
свързани с изпълнението на настоящия договор; 

3. Да получи услугата – предмет на настоящия договор, в сроковете и с 
качеството, описано в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. По всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
дължимите суми за ползваните услуги, предмет на настоящия договор; 

5. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае промяна на характеристиките на 
услугата – предмет на договора, той отправя писмено искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е 
длъжен да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок след получаване на искането 
относно възможностите и условията да се извърши исканата промяна, като при постигане на 
съгласие е длъжен да извърши исканата промяна във възможно най-кратък срок; 

6. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без 
отклонение от договореното; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да осигурява помощ и съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

дейностите, предмет на настоящия договор, необходими му за качественото извършване на 
услугите по чл. 1; 

2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени 
обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в 
срок от 2 работни дни от датата на узнаването им; 

3. Да спазва всички императивни норми на действащото българско 
законодателство, касаещи ползването на услугите – предмет на договора; 

4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при настъпване на повреди, аварии или други 
причини в съоръженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които затрудняват или пречат на нормалното 
ползване на услугите по този договор. След писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя преценка и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да отстрани 
повреди по оборудването или други технически средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. Да осигурява на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп в 
работно време до помещението за инсталиране и проверка на функционирането на крайните 
устройства и техническите средства; 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да инсталира крайни устройства, технически и 
програмни средства, които не съответстват на техническите изисквания и стандарти, 
наложени от българското законодателство; 

7. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно 
чл. 5 и по реда на чл. 6 от настоящия договор; 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 5, по реда и при 

условията на настоящия договор; 
2. Да изисква писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и 

документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1; 
3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на 

съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото 
извършване на дейностите по чл. 1; 

4. Да извършва планирани или други необходими прекъсвания на услугата – 
предмет на договора, с цел проверка и профилактика на мрежата, оборудването и качеството 
на предоставената услуга, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
времетраенето на прекъсването поне 48 часа преди спирането на услугата, с изключение на 
случаите на аварийна ситуация и налагащ се незабавен ремонт на съоръжения или 
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оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извършването на услугата се подновява във възможно най-
кратък срок след извършване на проверката; 

5. Когато оборудването, с което се изпълнява услугата – предмет на договора, не е 
доставено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той има право и е длъжен да се информира относно 
техническите му спецификации.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълнява задълженията си по настоящия договор качествено и в 

определените срокове,  в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно 
техническата спецификация и своята техническа и ценова оферта, неразделна част от 
настоящия договор; 

2. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информацията, необходима за 
ползване на услугите; 

3. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 
дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не притежава 
лицензите, описани в документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по 
договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на 
професионална компетентност, етичност и почтеност; 

5.  Да извършва всички дейности по изпитания, поддръжка, проверка и ремонт на 
техническите средства и оборудване, необходими за изпълнението на услугата – предмет на 
договора и собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6. Да предоставя безплатно подробно месечно извлечение в електронен вид за всички 
предоставени услуги;  

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, бързината на извършване, 
верността и законосъобразността на извършените от него услуги. 
 

VІII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл.8. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 
си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила.  
Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава към 
момента на възникването на това събитие.  

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
необходими 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 изпълнението на 
договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
(6) В случай, че непреодолимата сила продължи по-дълго от 60 (шестдесет) дни, 

страните могат да прекратят действието на договора по взаимно съгласие, като в този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и 
приети към момента на прекратяването услуги, доказана с двустранно подписан протокол и 
след представяне на оригинална фактура. 

 
IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. При подписването на 
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този договор страните подписват и Споразумение за поверителност – неразделна част от 
договора. 

(2) 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 изпълнение на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като не ги предоставят на трети 
лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите. 

(4) При сключването на настоящия договор страните подписват и Споразумение за 
поверителност. 

 
X. САНКЦИИ 

 
Чл.10. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, 

или изпълнението не отговаря изцяло или частично на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
на Техническата спецификация, на условията на договора или на офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 000 (пет 
хиляди) лева.   

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни други договорени дейности в установения по 
договора срок, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 лв. (петдесет) лева 
за всеки просрочен ден до изпълнението, но не повече от 5 000 (пет хиляди) лева. 

(3) Неизпълнението по ал. 1 и ал. 2 се констатира от назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
комисия, отразено в нарочен протокол. Съставеният протокол се изпраща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законовата лихва върху 
дължимата сума за всеки ден закъснение. 

(5) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи 
на изправната неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Страната, която е понесла вреди 
от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди. 

(6) При прекратяване на договора по чл. 13, ал.1, т. 1 страните не си дължат неустойки, 
лихви или пропуснати ползи. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори вземането си за дължимата 
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

Чл.12. Плащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката по общия исков ред. 
 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.13.  Настоящият  договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
2. При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно писмено уведомление - при обявяване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация.  
4.  Когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отнет лиценза за предоставяне на услугата – 

предмет на договора. 
5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на 



 
 

 6 

обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП. 
Чл.14. Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или 

забавено изпълнение, съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство. 
 Чл.15. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 
писмено предизвестие до другата страна. 

Чл.16. При прекратяване на този договор при условията на чл. 13, т. 3 и 4 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл. 18.  

Чл.17. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 
изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 
потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 
собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване 
на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи 
неустойка за неизпълнение в размера по чл. 10, ал. 1, а гаранцията за изпълнение се усвоява в 
пълния й размер. 

 
ХІІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл.18. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за внесена гаранция за изпълнение на договора със срок на валидност не по-малко от 30 
(тридесет) дни след изтичане на срока на действие на договора в размер на 5 (пет процента) 
% от стойността му без ДДС в една от следните форми: 

- парична сума по следната банкова сметка на възложителя:  
IBAN:  BG39 CECB 9790 1043 0528 00 
BIG: CECBBGSF 
БАНКА: „ЦКБ” АД, клон „Химимпорт, 
- оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката да 
извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора или 

- оригинал на валидна застрахователна полица за застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователната 
премия е платена изцяло при сключването на застрахователния договор и застраховката е с 
възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, да 
съдържа задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане, при първо писмено 
искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 
задълженията си по договора. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал. 1 за 
целия срок на изпълнение на договора, като при необходимост представя документ за 
удължаването на срока й веднага след издаването му, но не по-късно от 3 (три) работни дни 
преди изтичането на срока на гаранцията. 

 (3) При точно, добросъвестно и качествено изпълнение на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение на договора в 30-дневен срок от изтичане на срока за окончателното плащане по 
договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумата, 
представляваща гаранция за изпълнение на договора. 

(5) Гаранцията за изпълнение 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 гаранцията за 
изпълнение. 
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XIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение, в 

случай, че е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и.  
(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
(3) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 

изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителя/ите, посочени в офертата му. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 
допуска само при възникнала необходимост при едновременното наличие на 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) В срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора или на допълнителното 
споразумение заедно с доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

(6) Независимо от ползването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнението на 
настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 20. (1) Комуникациите по този договор се осъществяват в писмена форма. Всяка 

писмена комуникация, отнасяща се до този договор, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва предмета на договора и да бъде изпращана до лицата за 
контакти както следва: 

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………….., тел.: …….., e-mail: 
…………… 

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….., тел.: …….., e-mail: 
…………… 

(2) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е 
длъжна да уведоми другите в писмен вид.  

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

(4) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на 
договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на 
такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 
България по реда на Граждански процесуалния кодекс. 

(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
 

Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и 
един за Възложителя и влиза в сила от датата на подписването му. 

  
Неразделна част от договора са: 
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I. Задължителни приложения: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Ценово предложение. 
4. Споразумение за поверителност. 
 
II. Други приложения: 

5. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 
6. Документ за гаранция за изпълнение. 

 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
.......................................          .............................................. 
Ангел Забуртов                           
Генерален директор             
ДП „Пристанищна инфраструктура”        
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