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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНАИНФРАСТРУКТУРА” 

КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................... 

ПРЕДМЕТ: „Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на 

действие на Клон – ТП  Пристанище Варна“ 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р  

 

№ …............……. 

 

 

 
Днес, .............................. 2019 г., между страните: 

 
 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1, вписано в търговския регистър 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Димитър Николов –
Директор, от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 

и 
...................., със седалище и адрес на управление: ................................ ….. ЕИК по 

БУЛСТАТ ..................., представлявано от .........................., наричан по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 
 
и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за 

възлагане на обществена поръчка и Решение №............. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него 
се споразумяха за следното: 

  

                                          І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

      Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на настоящия 
договор и срещу възнаграждение дейности с предмет: „Ремонт на буйове и доставка на 

оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП  Пристанище Варна“.  

(2) Възложените работи включват изпълнението на дейностите, посочени в 

одобрената документация за участие в процедурата, която е неразделна част от настоящия 

договор, в т.ч., но не само: 

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични 

системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на 

изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова 

апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в 

експлоатация система за мониторинг; 

2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО; 

3. Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с ремонтирани; 



2 

 

4. Извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО; 

5. Връщане на ремонтирани буйове на щатните им места на вода. 

(3) Всички дейности по предмета по ал. 1 се извършват съгласно Ценово и 

Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия 

договор.  

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни изцяло предмета на възложената 

обществена поръчка в срок от ............................(.....................) календарни дни, считано от 

датата на предоставяне и осигуряване на необходимите условия от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като датата се удостоверява с двустранен протокол, подписан от 

страните.   

(2) Срокът по ал. 1 може да се удължи в следните случаи: 

1. поради неблагоприятни метеорологични условия – вълнение, вятър, валежи от 

дъжд, сняг, мъгли, ниски температури и др. подобни, доказани със съответните документи; 

2. поради усилен трафик по канала, чрез представяне на писмени доказателства от 

Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море”, отдел „Управление на трафика 

- Варна”, ДП „Пристанищна инфраструктура”.  

(3) При необходимост от удължаване на срока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради 

която се налага удължаването. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага надлежни 

писмени доказателства.  

(4) За удължаването на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява 

причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. 

Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от удължаване на срока 

са неразделна част от протокола.  

(5) За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на 

окончателния приемо-предавателен протокол  без забележки.  

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл.3.(1) Обща стойност на договора e в размер на ……………….. (словом), без ДДС, 

в т. ч. труд, материали и оборудване, машини, съоръжения и др.  

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват както следва:  

1. Авансово плащане в размер на 30 %  / тридесет процента/ от общата цена за 
изпълнение на договора – в срок до 30 /тридесет/календарни дни след представяне от 
Изпълнителя на фактура за авансово плащане  и безусловна неотменяема гаранция  в 
полза на Възложителя за размера на аванса и със срок не по-кратък от 30 /тридесет/ дни 
след изтичане срока на действие на настоящия договор. Гаранцията за размера на 
авансовото плащане се представя от Изпълнителя в срок от 30 /тридесет/ календарнидни 
от подписването на настоящия договор. 

2.Окончателното плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от общата цена за 
изпълнение на договора в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписването на 
двустранен приемо-предавателен протокол за приемане без забележки окончателния 
доклад за изпълнение на всички дейности по договора, съдържащ и всички приемо-
предавателни/констативни протоколи за извършените доставки/монтаж/ремонти. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати до 3% (два процента) от сумата по ал. 1, в случай 

на възникване на непредвидени разходи, включени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
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след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени 

документи за извършването им.  

(4) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата 

на дейностите от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди да започне изпълнението им. Единичните цени се 

вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с 

количествена сметка с подписан протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ.  

(5) В случаите по ал. 4, ако е необходимо извършването на нови дейности, за които 

няма посочени единични цени в количествено – стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя нови единични цени по видове дейности, с анализ за всяка от тях, които 

подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

       (6) В случаите, когато е начислена неустойка при условията на настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение след получаване на внесената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако гаранцията за 
изпълнение не е достатъчна за събиране на дължимата неустойка. 
      (7) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват след представяне на 
необходимите документи, по следната банкова сметка: 

IBAN: ……………………….. 
BIC код: …………………….. 
Банка: ……………………….. 

 

 IV. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ  

Чл.4.(1) Предаването и приемането на изпълнените работи по този договор се 

извършва със следните документи: 

1. двустранно подписани констативни протоколи за извършени и приети 

доставки/ремонти/монтаж и др.; 

2. окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на всички дейности по 

договора, подписан по реда на ал. 2. 

(2) Окончателното приемане на възложената работата се извършва след приключване 

на всички дейности по договора и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване, и 

след безспорно установена съвместимост на наличния софтуер с доставените 

светооптични системи. Окончателният протокол по ал. 1, т. 2 се съставя и подписва от 

приемателна комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме доставените средства за навигационно 

осигуряване, ако те не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на 

декларираните параметри в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изпълнени дейности по настоящия 

договор, ако те не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на декларираните 

параметри и поетите ангажименти в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5. Периодът от получаването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на писмено 

уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че са изпълнени всички дейности по договора, до 

назначаване на приемателна комисия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не влиза в срока по 

чл. 2, ал. 1. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато същите 

са изпълнени с недостатъци, не отговарят на нормативните изисквания за този вид работа, 

или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
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Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да изпълни качествено и в определените срокове предмета на поръчката, като 

организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с:  

а) офертата и приложенията към нея;  

б) действащата нормативна уредба в Република България;  

в) условията и изискванията на документите за участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, в т.ч. Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. да извършва всички дейности по настоящия договор по начин, ненарушаващ 

безопасността на корабоплаването в района; 

3. да достави средства за навигационно осигуряване и да изпълнява всички дейности 

по настоящия договор, в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

декларираните параметри и поетите ангажименти в офертата му; 

4. да съгласува писмено всяка промяна по чл. 3, ал. 4 и/или непредвидени работи 

предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

5. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за осъществяване на контрол в процеса на работата;  

6. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в 

сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;  

7. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след 

приключването й;  

8. да поддържа в годно състояние техническите си средства, с цел качествено 

изпълнение предмета на договора. Позоваването на технически неизправности не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора;  

9. да осигури условия за безопасна работа, пожаробезопасност и безопасност на 

корабоплаването, съгласно нормативните изисквания за това;  

(2) Всякакви санкции, наложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от компетентни общински или 

държавни органи във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за щети, 

нанесени на трети лица, в резултат на действия/бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са изцяло 

за негова сметка.  

(3) При възникване на необходимост от извършване на непредвидени в техническото 

задание дейности, неизвършването на които би попречило за изпълнение предмета на 

договора, същите следва да се изпълнят след изрично писмено разрешение от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след представяне на количествено-стойностна сметка. За възникването 

на необходимостта от извършване на непредвидени в техническото задание дейности, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този 

договор;  

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛS съдействие при изпълнение на възложената работа.  

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1. да назначи приемателна комисия не по-късно от 5 (пет) работни дни след 

получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че услугата е изцяло 

завършена. Периодът от получаване на уведомлението до назначаване на комисията не 

влиза в срока по чл. 2, ал. 1; 
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2. след подписването на договора да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената 

на длъжностните лица, които ще упражняват контрол;  

3. да извършва непрекъснат контрол по изпълнението на договора, като при 

необходимост за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на 

работата, да осигури съответното техническо лице в срок до три работни дни след 

писменото поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията на 

настоящия договор.  

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на изпълнението на 

договора, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

по изпълнението са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са в нарушение на 

нормативни изисквания или водят до съществено отклонение от приетата оферта. 

Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които 

ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.  

2. да спира извършването на отделни видове работи при невъзможен достъп до 

обекта. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са 

задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на което 

са възникнали:  

1. смърт или злополука на което и да било физическо лице при изпълнение предмета 

на договора.   

2. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие 

на извършените работи.  

VІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  

Чл.12.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прави публични изявления във 

връзка с изпълнението на договора без предварително писмено съгласие на Възложителя, 

както и да се ангажира с дейности, които влизат в разрез със задълженията му към ДП 

„Пристанищна инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище Варна” по този договор.  

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА  

Чл.13.(1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този 

договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението му, той е длъжен в 

тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. 

В случай че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира 

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако 

страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се 

възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице 

непреодолимата сила.  

(2) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.  

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА  
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Чл.14.(1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за 

внесена гаранция за обезпечаване изпълнението на договора във вид на парична сума в 

размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или предоставя оригинал на 

безусловна, неотменяема  банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума 

в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или полица по застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 

договора без ДДС съгласно член 111 ал.5 от ЗОП, със срок на валидност, надвишаващ с 30 

календарни дни срока на изпълнение на договора.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата по гаранцията по ал. 1, когато: 

1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 

договора с повече от 15 (петнадесет) дни, без наличие на условията по настоящия договор; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е доставил средства за навигационно осигуряване, които не 

съответстват на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се отклоняват от посочените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ параметри в офертата му; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил дейности, по начин, създаващ опасност от 

нарушаване на безопасността на корабоплаването в района. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди 

изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се 

продължи, съобразно  условията на настоящия договор.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 

10 (десет) работни дни да допълни същата до определения в обявлението за поръчката от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер.  

(5) В случай че са налице условия за налагане на посочените в настоящия договор 

санкции и представената гаранция за изпълнение на договора е недостатъчна, за да се 

удовлетвори ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, последният има право да предяви съответните неустойки 

по общия ред. 

Чл.15. При забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от общата стойност на 

договора за всеки ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.   

Чл.16.(1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е прекратил настоящия договор на 

основание чл. 21, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на авансовото плащане, 

ведно с неустойка в размер на 10% (двадесет) процента от общата стойност на договора. 

(2) В случай че в резултат на действия/бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е нарушена 

безопасността на корабоплаването в района, всички санкции са изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност в случай на нанесени щети на 

трети лица, в резултат на действия/бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.17. Изправната страна има право да търси обезщетение за причинените от 

неизпълнението или от лошото изпълнение вреди, надхвърлящи размера на неустойката, 

при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.  

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора на 

етапи, както следва: 

1. Частично освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора в размер на 

2% от стойността в срок от 30 дни от окончателното приемане на възложената 

работата. 
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2. Окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва 

в срок от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните 

срокове за обслужване на доставеното оборудване. 

 Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури гаранционна поддръжка на доставеното 

оборудване, в сроковете, посочени в офертата му.  

X.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.20. Действието на настоящия договор се прекратява с изпълнението на 

задълженията по него.  

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;  

2. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в случаите по чл. 14, ал.2; 

4. в други случаи, предвидени в настоящия договор. 

Чл.22. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението 

на договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.  

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.23. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България.  

Чл.24. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия договор, се 

решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване 

пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.  

Чл.25. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

проведената процедура.  

Чл.26. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора.   

Чл.27.(1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 

на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 

когато са в писмена форма и изпратени чрез лична доставка, по пощата (с обратна 

разписка), електронна поща или факс на адреса на съответната страна или предадени чрез 

куриер, срещу подпис от приемащата страна.  

(2) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.  

(3) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва:  

 

1. За Възложителя: ДП „Пристанищна инфраструктура” Клон – ТП „Пристанище 
Варна” 
Адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1 тел.: 052684611, факс: 052655902 
 
Данни за фактура: ДП „Пристанищна инфраструктура” 
Адрес:гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 
МОЛ:  Ангел Забуртов 
ИД № 130 316 140 
ИД № по ДДС BG 130 316 140 
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2. За Изпълнителя: ............................................. 
Адрес: ......................................................... 
тел.:                  факс: 

  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка страна.  

  

Приложения:  

1. Техническа спецификация на Възложителя.  

2. Техническа оферта на Изпълнителя.  

3. Ценова оферта на Изпълнителя.  

4. .......................  

  

   

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                          За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Димитър Николов 

Директор на  

клон - ТП „Пристанище Варна“ 

 

 


