Проект

ДОГОВОР
№…………………….......
Днес, ................. 2018 г. в гр. София, между:
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ), с адрес: гр. София,
ул. „Панайот Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван съгласно Заповед № РД05-774/17.10.2017 г. от Цветан Нанов – главен секретар на НСИ, наричан по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
.............................................................., ЕИК ........................................, със седалище
и адрес на управление: гр. ……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх.
………, ет. …….. телефон …………....................., факс ……......................, представлявано
от ............……………………..............……………................., в качеството му на
……………………………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна,
на основание чл. 108, т. 1 от Законa за обществените поръчки и Решение №
……………/……….. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител, след проведена
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и
гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и
монитори“, открита с Решение № ....................../.................. 2018 г., се сключи
настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с
клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка и гаранционно
обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори,
което включва доставка и гаранционно обслужване на място на 555 броя настолни
компютри тип 1, 21 броя настолни компютри тип 2, 46 броя преносими компютри
тип 1, един брой преносим компютър тип 2, един брой преносим компютър тип 3, 5
броя преносими компютри тип 4, 91 броя монитори тип 1 и 59 броя монитори тип 2
за нуждите на НСИ, наричано за краткост „доставка на техника“, определена по вид,
количество и характеристики, подробно описани в Техническата спецификация на
Възложителя – Приложение № 1, Техническо предложение на Изпълнителя –
Приложение № 2 и съгласно Предлаганите ценови параметри от Изпълнителя –
Приложение № 3, всички неразделна част от договора.
II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 2. (1) Срокът за доставка на техниката е …………. (с думи) календарни дни,
съгласно предложението на Изпълнителя, но не повече от ………. календарни дни,
считано от датата на влизане на договора в сила.
(2) Техниката, предмет на договора е нова, неупотребявана и оригинална, доставя
се в оригинална опаковка и с ненарушена цялост на адреса на Възложителя – гр. София,

1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, НСИ – Централно управление, до помещение, посочено
от Възложителя.
(4) Доставената техника трябва да бъде придружена с копие от сертификат за
произход, задължително придружена с гаранционни карти, технически брошури и
маркировки.
ІІI. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) За доставката на техниката Възложителят заплаща на Изпълнителя
сумата в размер на ........................... (с думи) лева без включен ДДС, съответно
.................................. (с думи) лева с включен ДДС, съгласно предлаганите ценови
параметри на Изпълнителя – Приложение № 3.
(2) Сумата по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното
изпълнение на поръчката, в т.ч. данъци и такси, гаранционното обслужване, както и
печалбата на последния, като единичните цени на техниката са посочени в Приложение
№ 3 към договора – предлагани ценови параметри на Изпълнителя.
(3) Всички плащания по договора се извършват в лева, по банкова сметка,
посочена от Изпълнителя, както следва:
обслужваща банка: ……………………………………,
IBAN: ……………………………………,
BIC: ……………………………………
1. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни, считано от момента
на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се,
че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.
2. Възложителят заплаща 100% (сто процента) от цената по ал. 1 авансово в срок
от 15 (петнадесет) дни от подписване на настоящия договор, при условие, че
Изпълнителят е предоставил фактура за аванс, гаранция за авансово плащане,
обезпечаваща цялата сума на аванса, както и гаранция за изпълнение на договора при
условията на чл. 7 от настоящия договор. Авансовото плащане се счита за окончателно
усвоено след доставяне на техниката и подписване на приемо-предавателен протокол.
(4) Сумата по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна през целия срок на
настоящия договор.
IV. РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 4. (1) Приемането на доставената техника се осъществява с подписан от двете
страни приемо-предавателен протокол, след извършване на проверки и оглед.
Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от
упълномощените представители на двете страни, съгласно чл. 13, ал. 8 от настоящия
договор.
(2) В случай, че при доставката бъдат констатирани липси, явни несъответствия
или недостатъци на техниката, те се отбелязват в протокола по ал. 1, а Изпълнителят е
длъжен за своя сметка да достави липсващата и/или несъответстващата техника. Срокът
за отстраняване на констатираните липси, несъответствия или недостатъци е част от
срока за доставка на техниката.
(3) След отстраняване на липсите, несъответствията или недостатъците, се
съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощените
представители на двете страни, съгласно чл. 13, ал. 8 от договора.

(4) Двустранно подписаните приемо-предавателни протоколи по ал. 1 и ал. 3 не
освобождават Изпълнителя от отговорност за качеството на техниката, както и за скрити
недостатъци на същата.
(5) В случай, че се приема работа, за която Изпълнителят е сключил договор за
подизпълнение, работата се приема в присъствието на Изпълнителя и на
Подизпълнителя, като Подизпълнителят подписва протокола за приемане на доставената
техника относно тази, за която той отговаря.
(6) Рискът от погиване на техниката преминава от Изпълнителя върху
Възложителя от момента на подписване от двете страни на протокола за приемане на
извършената доставка, а прехвърлянето на собствеността - с плащането на цената.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1) Изпълнителят има право:
1. при добросъвестно, навременно и професионално изпълнение на договора, да
получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в
настоящия договор.
2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на
задълженията му по този договор.
(2) Изпълнителят e длъжен:
1. да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с
приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;
2. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му
подизпълнител/и (когато е приложимо) при спазване разпоредбите на чл. 75 от ППЗОП
и в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор, да предостави копие на
договорите за подизпълнение, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. да достави на уговореното място нова и неупотребявана техника, маркирана с
логото на производителя, окомплектована от един производител с еднакви оригинални
компоненти и готова за употреба;
4. да предостави техниката, предмет на договора, със съответните й каталожни
данни и инструкции за експлоатация от производителя, на български или английски
език;
5. през времетраенето на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка
всякакви несъответствия на техниката с изискванията по този договор или появили се
през гаранционния срок недостатъци, за които е уведомен от Възложителя, съгласно
клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието;
6. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката,
на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод
изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за
неговите служители и подизпълнители.
7. да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за
обявяване в несъстоятелност, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното
събитие;
8. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и
подизпълнители (в случай, че използва такива), като за свои.
9. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети
лица в резултат на действия или бездействия на негови служители и подизпълнители (в
случай, че използва такива), при или по повод изпълнението на договора.

10. Изпълнителят отговаря за всички вреди за околната среда, причинени при
изпълнението на договора, в резултат на действия или бездействия на негови служители
и/или подизпълнители (в случай, че използва такива).
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Възложителят има право:
1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите
на договора и приложенията към него;
2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите
параметри на доставената техника от Изпълнителя. Възложителят има право да откаже
приемането на доставка, в случай че техниката не съответства на Техническата
спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и на
условията, посочени в договора;
3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт на техниката по
време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на
неизправностите за сметка на Изпълнителя;
4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, в случай на
неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойката в
размера, определен в този договор;
5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да предостави договори за
подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата (когато е приложимо).
(2) Възложителят е длъжен:
1. при добросъвестно, навременно и професионално изпълнение на договора, да
заплати на Изпълнителя сумата по чл. 3, ал. 1 от договора в размера, срока и при
условията на настоящия договор;
2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;
3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно
изпълнение на договора.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три) от стойността
на договора по чл. 3, ал. 1 или сумата от ……………………...
(2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане за
100% (сто) от сумата на авансовото плащане или сумата от ……………..
(3) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на
договора и за гарантиране на авансовото плащане към датата на сключването му.
(4) Изпълнителят избира формата на гаранцията за изпълнение на договора
измежду една от следните: 1. Парична сума, внесена по банковата сметка на
Възложителя; 2 банкова гаранция или 3. Застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
(5) Изпълнителят избира формата на гаранцията за обезпечаване на авансовото
плащане измежду една от следните: 1. Банкова гаранция; или 2 застраховка, която
обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл. 8. (1) Когато гаранцията за изпълнение се представя във вид на парична сума,
тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:
Банка: …………………
IBAN: …………………
BIC: …………………...
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
Изпълнителя.
(2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция за изпълнение или за
обезпечаване на авансовото плащане се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна,
неотменяема и непрехвърляема като покрива 100% (сто процента) от стойността на
гаранцията за изпълнението му и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото
плащане, със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни
за гаранцията за изпълнение или срокът за усвояване на авансовото плащане плюс 3 (три)
дни за гаранцията обезпечаваща авансовото плащане. 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. Всички банкови разходи,
свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното
възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
(3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора,
плюс 30 (тридесет) дни, съответно, застраховката, която обезпечава авансовото плащане
е със срок до усвояване на авансовото плащане плюс 3 (три) 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, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане 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.
(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава както следва:
1. Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя 1% от представената
гаранция до …….. (…………) календарни дни след извършване на доставката и
подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 4, ал 1 от договора;
2. Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя 2 % от гаранцията в
срок до ………. (………..) календарни дни, считано от датата на изтичане на настоящия
договор и съставяне на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 11 от
договора. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.
(6) В случай че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва
да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
Възложителят заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по настоящия
договор. Банковата гаранция е със срок на валидност …… (……..) календарни дни след
изтичане срока на договора.
(7) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.
Чл. 9. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо
от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задълженията по
договора от страна на Изпълнителя.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, сумата от гаранцията се усвоява изцяло
като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) Възложителят има право да усвоява дължимите суми за неустойки и
обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за добро изпълнение.
(5) В случай, че неизпълнението на задължения по договора от страна на
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да
търси обезщетение по общия ред.
(6) При срочно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна
поддръжка на доставената техника, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване
на протокола по чл. 10, ал. 11 от настоящия договор за приключване на
взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения,
Възложителят е длъжен да освободи остатъка от банковата гаранция за изпълнение
съгласно чл. 8, ал. 5, т. 2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно
са престояли при него (или са били на негово разположение).
VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 10. (1) Гаранционният срок на техниката е ......... месеца (словом ................... в
зависимост от офертата на участника, но не по-малко от 36 месеца за настолните
компютри тип 1 и тип 2, преносимите компютри тип 1 и тип 2 и мониторите тип 1 и тип
2, а за преносимите компютри от тип 3 и тип 4 – не по малко от 24 месеца).
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за
приемане на доставената техника и се отнася до задължението на Изпълнителя да
поправи (отстрани) несъответствия или недостатъци от всякакъв характер, вкл.
фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти,
други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или
експлоатация. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието или
недостатъците.
(3) В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди,
Възложителят отправя уведомление до Изпълнителя за отстраняването им по факс, по
пощата или по електронната поща за наличието и характера на повредата/ите, а
Изпълнителят се задължава да отстрани същата/ите в срок до 2 (два) работни дни от
получаване на уведомлението. Денят, в който известието е получено, не се брои. Време
за реакция в работни дни – до 8 часа.
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните лица, адреси и телефони за заявяване на
повреди и проблеми:
1.1. … – тел. …, моб. тел. …, e-mail: ...@ ….…, адрес: гр. София, …;
1.2. … – тел. …, моб. тел. …, e-mail: ...@ ….…, адрес: гр. София, …;
(4) Работата по отстраняване на повредата/несъответствието трябва да започне,
както следва:
1. когато известието е получено до 12:00 часа – в рамките на същия работен ден;
2. когато известието е получено след 12:00 часа – до 12:00 часа на следващия
работен ден.
(5) При невъзможност да бъде спазен срокът за отстраняване на повредата по ал.
3, за времето на ремонта, на Възложителя се предоставя оборотна техника със същите

или по-високи параметри, без това да освобождава Изпълнителя от отговорността му по
договора. След приключване на ремонта, оборотната техника се връща на Изпълнителя.
(6) Когато се установи, че повредата не може да бъде отстранена в рамките на 15
(петнадесет) дни от получаване на известието за повредата, Изпълнителят е длъжен да
подмени повредената техника с нова, удовлетворяваща изискванията, съдържащи се в
техническата спецификация – приложение № 1, в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дни
от получаване на известието за повредата, която не подлежи на връщане.
(7) В случай, че гаранционният период бъде удължен поради невъзможност за
ползване на техниката (или част от нея) по предназначение, Изпълнителят се задължава
да удължи съответно срока на гаранцията за изпълнение, а гаранционният срок се
удължава с периода, през който техниката не е могла да се използва по предназначение,
поради констатирани недостатъци и/или повреди.
(8) В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците и/или повредите в
договорения срок, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за
сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от
гаранцията за изпълнение.
(9) При необходимост от ремонт или подмяна на оборудване се връщат само
компоненти, които не съдържат постоянна или временна памет, която може да съдържа
чувствителна информация. При фабрично заложена възможност за демонтиране на
такава памет без допълнителни инструменти (FLASH памет, EEPROM, твърд диск, RAM
памет) същите се демонтират от компонента преди да бъде предаден на Изпълнителя за
ремонт или подмяна. Компоненти, при които не съществува такава възможност, не се
връщат на доставчика за ремонт или подмяна, а се унищожават. Унищожаването се
извършва от Възложителя, в присъствие на представител на Изпълнителя, за което се
изготвя двустранен протокол, а Изпълнителя заменя унищожения компонент с нов.
(10) Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на
гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
(11) След изтичане на гаранционния срок за настолните компютри, преносимите
компютри и мониторите, страните подписват двустранен протокол, с който
удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните
задължения на Изпълнителя.
IX. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. (1) В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете,
предвидени в този договор, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две
десети от процента) от стойността на неизпълнената част от доставката, без ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) процента от сумата по чл. 3, ал. 1.
(2) В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове
за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва
върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% (двадесет процента)
от размера на забавеното плащане.
(3) Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
(4) Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на
договора в пълен размер в случаите, в които едностранно и предсрочно прекрати
договора, поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или
пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 дни,
или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност
на Изпълнителя.

(5) При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има
право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на
договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към
Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно
обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на
договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и
правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, 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 срок до 10 (десет) дни от
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните
и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата
сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като
сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на
непреодолимата сила.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичането на последния
гаранционен срок, посочен в чл. 10, ал. 1 от договора и подписване на приемопредавателен протокол по чл. 10, ал. 11 от договора.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:
1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
14-дневно писмено предизвестие от изправната страна;
2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения;
3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно неизпълнение
на задълженията за доставка или за гаранционно обслужване от Изпълнителя с повече от
20 дни;
4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство
за ликвидация или за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.
XІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. (1) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска
по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки и правилника за
неговото прилагане с допълнително писмено споразумение между страните, което става
неразделна част от настоящия договор.
(2) Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението
на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски

път (с обратна разписка), по факс или по електронен път до посочените лица за контакт
по ал. 8, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете
текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще
се считат за получени на следващия работен ден.
(3) Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при
промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да
подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.
(4) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
(5) Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на
настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от
компетентния съд в Република България.
(6) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите на сключен договор за
подизпълнение, с подизпълнител, който е посочен в офертата на Изпълнителя. Въпреки
наличието на подизпълнител, отговорността за изпълнението на предмета на договора е
на Изпълнителя.
(7) При обработване на лични данни в изпълнение на настоящия договор,
страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни мерки по
такъв начин, че обработването на лични данни e в съответствие с изискванията на Общия
регламент относно защитата на данните и ЗЗЛД и осигуряват защита на правата на
субектите на данни.
(8) Страните не могат да възлагат обработване на лични данни в изпълнение на
договора на трети лица без писмено разрешение от другата страна. Страната, която
възлага обработването на трето лице следва да гарантира, че лицата, оправомощени да
обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност, както и че третото
лице е предприело действия за прилагане на подходящи технически и организационни
мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност на личните данни и защита на
правата на субектите. При оценка на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид
рисковете, които са свързани с обработването като: случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени,
съхранявани или обработени по друг начин лични данни.
(9) В случай, че се установи нарушение на сигурността на обработваните лични
данни, страната установила нарушението, уведомява другата без ненужно забавяне, като
ѝ предостави цялата налична информация във връзка с нарушението и своевременно
уведомява надзорния орган – КЗЛД за установеното нарушение.
(10) Страните гарантират, че обработването на лични данни, предоставени и
получени за провеждането на обществената поръчка, както и за изпълнението на
настоящия договор, няма да надвишава целите, за които са събрани и данните ще бъдат
заличени след изтичане на сроковете, установени в националното законодателство или в
правото на ЕС.
(11) За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
(12) Страните определят отговорни лица по изпълнението на договора, както и с
право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора:
1. За Възложителя: … – тел. …, моб. тел. …, e-mail: ...@ ….…, адрес: гр. София,
…;
2. За Изпълнителя: … – тел. …, моб. тел. …, e-mail: ...@ ….…, адрес: гр. София,
…;

(13) Неразделна част от този договор са следните приложения:
- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
(14) При констатирани несъответствия между договора и приложенията,
приоритетът на документите е както следва: Техническа спецификация – Приложение №
1, Договорът, Техническо предложение – Приложение № 2, Ценовото предложение на
Изпълнителя – Приложение № 3.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………..

