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Приложение 10 

         ПРОЕКТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА 

ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………………………………………………………………………………. 

ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЧРЕЗ 

ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ДОГОВОР  

№  ..................................................  

Днес, ................... 2017 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 обява, с предмет: „Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез 

обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура”, се сключи настоящият договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да изпълни обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирана 

телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно 

предприятие „Пристанищни инфраструктура”, в съответствие с Техническата спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1) и Техническото и Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 2 и № 3) - неразделна част от настоящия договор. 

(2)  Обхватът на договора включва: 

1.  Осигуряване на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа; 

2.  Предоставяне на VoIP телефонни апарати и VoIP централи в количества и с 

технически параметри съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

оферираното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Този договор се сключва след проведен избор на изпълнител на обществена 

поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 



2 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. 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 70 000 лв. 

(седемдесет хиляди лева). 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите по чл. 1 на следните 

обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Главно управление София: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 

2. СП Дирекция „РКТ-Черно море“: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5 

3. ТП „Пристанище Варна”: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1 

4. Дом на моряка Варна: гр. Варна, ул. „Черноризец Храбър” № 9 

5. База СНО Варна: град Варна, Южна промишлена зона 

6. ТП „Пристанище Бургас”: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 

7. БЦ Варна: гр. Варна, Аспарухов парк; 

8. БЦ Бургас: гр. Бургас, Морска гара; 

9. ТП „Пристанище Русе”: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22 

10. СП Дирекция „РКТ-река Дунав“: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 20 

11. СП Дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“: гр. Русе, ул. 

„Матей Стойков“ № 5 

12. ТП „Пристанище Лом”: гр. Лом, пл. Независимост, сграда Митница, вход „Деспред“, 

13. VTS Силистра: гр. Силистра 7500, ул. Пристанищна №4 

14. VTS Свищов: гр. Свищов 5250, ул Дунав №10 ПК: 92 

15. VTS Никопол: гр. Николпол 5940; Фериботен комплекс 

16. VTS Оряхово: гр. Оряхово 3300; ул. Драгоман №2, Морска администрация (за 

пристанищна инфраструктура) 

17. VTS Лом: гр. Лом 3600, ул. Дунавски парк №3, Морска администрация (за 

дежурните) 

18. VTS Видин: гр. Видин, 3700 ул. Дунавска, Речна гара, изп. Агенция Дирекция морска 

администрация (за пристанищна инфраструктура) 
 

IV. КАЧЕСТВО 

Чл. 4. Услугите, предмет на договора, следва да отговарят на изискванията за 

качество, заложени в индивидуалните разрешителни за осъществяване на обществени 

електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга, и да се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразно 

предвиденото в Техническата спецификация и Техническото предложение. 

V. ЦЕНА 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 

предоставените услуги, в размера и условията, посочени в ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) 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) Заплащането се извършва въз основа на: 

1. представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ детайлизирана сметка, съдържаща: всички видове 
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ползвани услуги за съответния отчетен период, брой на ползваните услуги, обща стойност 

на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления 

върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни 

стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и с 

ДДС. 

2. оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2)  Дължимото възнаграждение се превежда в срок до 20 (двадесет) дни от 

представянето на документите по ал. 1. Срокът за плащане започва да тече от момента, в 

който са налични и двата документа. 

(3) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: 

BIC: 

IBAN: 

(4)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на настоящия 

договор, приложенията към него и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

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, 

описани 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, включително и за предходен 

период; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1.  Да осигурява помощ и съдействие за изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящия договор, необходими 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 3 (три) работни дни от датата на узнаването им; 

3. Да осигурява на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп в работно 

време до помещенията за инсталиране и проверка на функционирането на крайните 

устройства и техническите средства; 

4. Да спазва всички императивни норми на действащото българско 

законодателство, касаещи ползването на услугите - предмет на договора; 

5. Да не инсталира крайни устройства, технически и програмни средства, които не 

съответстват на техническите изисквания и стандарти, установени в нормативни актове; 

6. 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; 

7. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно      

чл. 5 и по реда на чл. 6 от настоящия договор. 
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Чл. 8. 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. При постигане на 

съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши исканата промяна във възможно най-

кратък срок, който се уговаря допълнително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, 

необходими му за качественото изпълнение на дейностите по чл. 1; 

2. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на 

съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото 

изпълнение на дейностите по чл. 1; 

3. 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 оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извършването на услугата се подновява 

във възможно най-кратък срок след извършване на проверката; 

4. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 5, по реда и при 

условията на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълнява задълженията си качествено и в определените срокове, в 

съответствие с изискванията, предвидени в настоящия договор и приложенията към същия; 

2. Да извърши прехвърляне на предоставянето на комуникационните услуги от 

съществуващия доставчик към нова комуникационна среда, и да предостави VoIP 

телефонни апарати и VoIP централи, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след 

подписване на договора, като осигури непрекъснатост на услугата с изискваното качество; 

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информацията, необходима за 

ползване на услугите; 

4. Да предостави на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ права за 

достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко 

осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; 

стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко 

осъществено повикване; 

5. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 

дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не притежава 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга; 

6. 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; 

7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, 

достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за 

проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това; 

8. 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. 
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Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, бързината на извършване, 

верността и законосъобразността на извършените от него услуги. 

 
VIII. ГАРАНЦИИ 

Чл. 11. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без 

дължимия данък в една от следните форми: 

а)  парична сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя: 

IBAN:  BG39 CECB 9790 1043 0528 00 

BIG: CECBBGSF 

БАНКА: „ЦКБ” АД, клон „Химимпорт” 

б) оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в) 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 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,       

б. „б“ / „в“ за целия срок на изпълнение на договора, като в случай на изтичане тяхната 

валидност преди изтичане срока на договора, представя документ за удължаването на срока 

не по-късно от 3 (три) календарни дни преди изтичане валидността на документа.  

Чл. 12. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 11, ал. 1 в срок до 10 (десет) дни след 

изтичане на срока по чл. 2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и 

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) дни. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(3) 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. 
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. (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 
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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. 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на 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 подписването на този договор страните подписват и Споразумение за 

поверителност. 

XI. САНКЦИИ 

Чл. 16. (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 в 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. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 страните не си 

дължат неустойки, лихви или пропуснати ползи. 

(5)  При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и неразплатена услуга, доказана с 

детайлизирана сметка и фактура. 

Чл. 17. 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. 

 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
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1.  с изтичане на срока или при достигане на стойността по чл. 2; 

2.  по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3.  при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10- дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4.  в случаите на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки; 

5.  когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отнето разрешението за предоставяне на 

услугата - предмет на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1.  забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 

(пет) работни дни; 

2.  не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

3.  не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

4.  използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

5.  бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15-дневно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 

обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

дейности по изпълнение на договора. 

Чл. 19. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

Чл. 20. Промяна на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за 

изменение или прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се 

потвърждава с преподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият 

собственик откаже такова преподписване и поиска промяна на условията или прекратяване 

на договора, договорът се прекратява. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 21. (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:  
Васил Михайлов - експерт „Информационно обслужване” в отдел „Административен“,  

тел: 02 807 99 41, E-mail: v.mihaylov@bgports.bg 

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………………… 

(2) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна 

е длъжна да уведоми другите в писмен вид. 

 

Чл. 22. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 

Чл. 23. Страните поемат задължение една спрямо друга да разрешават чрез 

преговори възникналите помежду им разногласия или спорове, свързани с 
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действителността, тълкуването, изпълнението или прекратяването на този договор. В 

случай, че постигането на взаимноприемливо решение се окаже невъзможно, всяка от 

страните си запазва правото да сезира със спора компетентния български съд. 

 

Чл. 24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

Неразделна част от договора са: 

I. Задължителни приложения: 

1.  Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.  Споразумение за поверителност. 

II. Други приложения: 

1. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение на договора; 

2.  Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Ангел Забуртов                          

Генерален директор                           
ДП „Пристанищна инфраструктура” 


