














Чн. 27. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, 
изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата стр,-ша отправя до 
другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е 
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 ILlИ отговорност не могат да се 

искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение кы1 Цената за изпълнение на договора. 

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени ус,1овия не 
води до нищожност на друга клауза и:ш на договора като цяло. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два ш 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните документи (прктожеш1я), 
като неразде,1на част от него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и 
прилагане, следваща тази на самия договор: 

!.Приложение №1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.Приложепие №2 -Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение па

поръчката

3.Приложение №3 - Ценово пред;1оженис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.Приложение №4 - Гаранция за изпълнение;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Зам. изпъ,1нителен директор: .................. : ........ . 

(Георги Ба;1чев) 

Началппк отдел „ФСУ", 

(Георги Иг атиев) 
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4. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и

приемам условията в него. 

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 90 дни от датата на

отварянето и, като този срок при нужда ще бъде удължен. 

7. Запознат съм, че при отказ без уважителни причини представляваният от мен

участник да сключи договор, ако бъде избран за изпълнител по настоящата обществена 

поръчка, същият дължи на възложителя неустойка в размер на 15% (петнадесет 

процента) от стойността на договора. 

8. Декларираме, че гаранционният срок е 60 (шестдесет) календарни месеца - за

твърдите дискове и 36 (тридесет и шест) календарни месеца - за всички останали 

обекти на доставка. 

Дата: 04.06.2018 г. 
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5. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата

и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

6. Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде ваmщна за срок от датата, посочена в

Обявата. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, 

преди изтичането на този срок. 

Дата 

Име и фамилия 

Подпис на представляващия участника 

Длъжност 

Наименование на участника 

Забележки: /. Ценовото предложение се подписва от лицата, които представляват 

участника или от упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато 

участникът се представлява от повече от ед110 лице, ценовото предло:жение се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява. 

2. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

3. В случай, че при разглеждане и оценка на ценовото предло:жения, комисията установи

сборни или други грешки, комисията извършва преизчисляване на крайната цена като за целта използва 

посочените от участ11uка едш1ич11и цени в лева без ДДС и определе11ите от Възло;Jtсuтеля количества. 

В този случай, при прилагане на Методиката за оценка се използва преизчислената от комисията 

Общо предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. 
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