


















Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнаяи при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България. ... 

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 

Чл. 26. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 

Чл. 27. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 
изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна 
отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. 
Уведомената страна� длъжна да отговори в тридневен срок след това. 

Чл. 28. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е 
за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от Възложителя като допълнение към Цената за изпълнение на договора. 

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допъmrително уговорени 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 
Възложителя и един за Изиълнителя и съдържа следните документи (приложения), като 
неразделна част от него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и 
прилагане, следваща тази на самия договор: 

!.Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя; 

2.Приложение №2-Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на
поръчката

3.Приложение №3 - Ценово предложение на Изпълнителя;

ЗПЪЛНИТЕЛ: 

На u.д. изпъл11u,11ел11ия директор па ИАОС 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСУ: 
(Георги Иг11а11� в) 
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чл. 42, ал. 5  от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



























1. f1ре;1щ1п1м ца И:$13Ършим дей1-юе1юе rю дост�шкд на каюtсл:�rскн мarerPa.rи.

консу;1щтщщ 11 rюпирна харпш 1ю t'псuифиющпя, вк.,rочсш.1 в об, ва�а на

настояша·rа общ·спз�на поръчкn сч1Gра-зно условията щJ Нъз;rожите ш,

об ··�<тивирш-щ n Общ1ата 11 ДокуменТfшня1а з�1 � ществ-енu 11оръ11ю1. з,1 t•еиа пт

4144,32 л_в. (чеитри хиляди сто четирrи)есет и ч,тщри лева и трш)есет и две

с111011111юш) бi!s окл. ДДС uf/u ,/fГJ.l ' :1,J. ('ll!muptt хи·шди r>ши1тстт1щ11

се(k.ндесет и три 'lt:lш и ОС:('.н11адесет ,..:тот11111-а1_1 с ек·�. / .. (ДС

2. Декларцрnме. че нре,11ложена·н1 в прс-д. ·одн.па rочка 11.енс1 за шr1 ышt'НИ� 10 с
окончnтслн:а., cъoTF1trнo при е.в НТ) а.шю ск:начнаш� на дагшюр с В 1:тож1пе·щ ще се 
приема за твърдо дого1юр�на н не r10.ц,11;i1<,щta ш1 1Jром�н'1 през щ:лия срок на 
11 ·щ·1,;щею1е>rо му. 

3. [ IрсдJЮ)I<еви•гс от нас цени са 011рсде:.1снн дри пълно съотвстстви" с условията
от Обявата. Техническа :ra ·спсш1фикащ1я 11 11уб.11шу nашпе док1. rсн п1 по wществената 
пор1-,чю1. ю11·с� е съобра-зсна t-.1акси.,1алната r1porrю·нia стойнос1. одобрена 1а 
Jrзпълвеrшето на дейJюсште, юшинндус,1:1и:ш1 аш.1 от Възложлтеля в Обящ.па, 
вк1ючитеr11-ю транс11ор·1(1 н ра:J"�-овщ. нитс 1ейностн до стшпе на съотвстiшя проект в 
сr1х1ш1та на ИАОС, кои ro са or и за с.метка на юm.,шштсля. 

4. Декларнра.1/е, че предстанлящн1ия·t от мен.'нас Учаспшк е с1шнствс1ю
оповорен за евентуrur1ю допуснатп rрсuн·и и.1щ rtpoп) ски n 1пчислснията на 
11рсц;южената в настоя шия до кумен 1· uена, 

5. '�1:нюзна1·1-1 С\К� 1'! приемаме услтч,�ю. Чt' при I есъотве·1стви1· • 1ежпу ш1фроаата
н шнисаната с д}'/1,!И общ.1 цена 'ще с взс .. 1а 11р1:д13ид 1:шис,ншта с ду�111.

6. Съrчас1ш сме наннпа. 1ieнona оферта да 61,де 13ащшна щ срок щпата. посочена в
Обявата. Офертата щ1; ос1анс обвър:шиша 3а нас н .може да бъ„1е 11ри<."ш 1ю всяко 8реме, 

прс,.щ изтичането на този сри,. 

Дата 

Подвие на нредсr„1в11яnащ.ия r•н.1с rшнФ 

Дпъжност 

Наименощшнс на; частrшка 

30 / MaJJI / 20[� r. 

Робср r Jlt;Jщi:в 

унравител 

"i>ОЕЛ-98" ООД 

J,clQC�/C.JICJ.:l(: J. Цс;!l(Щ()/)/0 ЩJ(/.U.l\).}f t.ЩII<! (."(? 11(/()ЩI(:,;µ 0111 ,llllflllЩ1 J.:11/111111 11pcoc11щa:JJ1(Jц}II · 
l"i.lC/IJ//11/Ш lL·1U от 1.'t/l,:IIIO.\f()lf/НH4 :11ще. /11)(.'ОЧФЮ tl lip/1.'IO,)/Ci!l/ iJ<)IO,HtПШ/ .ю JIIЪ./1/()\/IJl/f(IO(/flt' Косат J 

Г' (,)1/11iu1,um се ript!dcnrao.м,-щ щ1· 11oac.>re от е N/J .:11111е, цц1•тшг пред:юж: •11,ш ,·е 11ry)n11,:,,,; ,1111 тцети, 
1щщ1ю ,щл:чсе c:a.,110i..!ll10IO//e.'lrt(J tit. N> 11редс111аrmнfщ. 

2 8Cl/'lhU 1(/U{ll CЛIJ,JЩ( да ,:11 ":Ja1,pъ.�·t,!IIU Q{) (.JIIIOPIIH :J/lt!K цrе,, дc..:emll'ill(fll1П ЗФ1.J//U.Н. 

J. В cдy•mi"1, r.,11 11ри 1 1ссп,--.ш.ждан1J u оц�:т,:а Im 1/<!Iю1ю1110 npc•J.1(1;Ж.(!llflJI, ко.,11101ю11(.1 i'<-'llli1H08li 

с:(юри11 и,,111 dpyгu гретки 1щ.1111с11Я111ц l(:$6Ъ/J'/,illm npt11tJ'IUc 1я11.1111: 1111 кpaimama щ:11а humo Ja целто 
11,тп:пва ,ю,·с1•щ1111та ()l,1 1 4а.•щ1mн:1.1 ед111111tт11 l(enu 11 .-U!/Jll беJ ,[],.']С II onpeOl?-H!lllШII! rJ/11 Вп i. Ю.>1сш1k 1я 

ки.п11rестно. П тощ сл�щтi, 1I1m 11ри,1а1Ш1Р ни ,\/етщJ1•кtтт ·ц r.l//eF1кa се ш11ол�110 11fkUЭ'l1JUlt!H(lfllC1 Qm 

fi'(),\1Щ'i1Я11Ш Of.iщrJ 11zц,•д /11.:»:е,ш 1/fl/(/ ·,.и l/'lnl,Л/1(!//ll(I ни 11оръч1шт,, (1 1еФ1 'беi}]).[(

I 

чл. 42, ал. 5  от ЗОП, 
във връзка с чл. 2 от 
ЗЗЛД
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