Към Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Проект
ДОГОВОР
Днес, …………………………………2015 г. в гр. София, между:
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от ……………………… - Изпълнителен
директор и …………………………… - Прокурист, наричано за краткост по-нататък в договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
............................................................., със седалище и адрес на управление: гр.
……………, ул. “…………..” № ……….., вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК …………………, представлявано от ……………………… …………………., наричано за краткост по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена открита
процедура по ЗОП, открита с Решение № ….. от …….2015 г. на възложителя Проучване и
добив на нефт и газ АД за избор на изпълнител на обществена поръчката с предмет: „Доставка
на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на
Проучване и добив на нефт и газ АД”, обявление публикувано в РОП на АОП с уникален
номер ……… и Решение № …… за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
поръчката с предмет, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за
следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
възнаграждение доставка на количества активна електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група, съгласно условията на настоящия договор и приложенията към
него.
(2) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на местата на доставка.

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ известява за договорените количества електрическа
енергия на Електроенергийния системен администратор (ЕСО) под формата на дневни графици
за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да
достави и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно договора.
(2) „ЕСО“ е юридическото лице, което администрира сделките с електрическа енергия и
има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона за енергетиката.
„ОРМ” е оператор на електроразпределителна мрежа, който осъществява разпределение
на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа и отговаря за функционирането на
електроразпределителната мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за
взаимовръзката й с други мрежи.
(3) Местата на доставка и измерване са съгласно Приложение № 4 към договора.
Чл. 3. (1) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна
активна електрическа енергия се прилагат „Правилата за търговия с електрическа енергия”
(ПТЕЕ), издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупува електрическа енергия и от други
доставчици на електрическа енергия.
(3) По отношение на измерването на реално потребените количества електрическа
енергия се прилагат „Правилата за измерване на количеството електрическа енергия” (ПИКЕЕ),
издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от
датата на първия регистриран график за доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Ефективното изпълнение на настоящия договор започва след регистрация на първия
регистриран график за доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Мястото на доставка на електроенергия са обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно
Приложение № 4 към договора.
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.
Чл. 5. (1) Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия е
…………. (словом:……………….) лева, без ДДС.
(2) Общата прогнозна стойност на договора е в размер на ………….
(словом:……………….) лева, без ДДС и се формира на база на реално консумираната от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нетна активна електрическа енергия съгласно средствата за търговско
измерване по времето на действие на договора по единичната цена на един MWh.
(3) В цената по ал. 1 се включат всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с
изпълнение на поръчката и включва цена за доставка на нетна активна електрическа енергия,
разходи за балансиране и разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряването на предлаганите
услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрирани
небаланси при излишък и недостиг.
(4) В случаите на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната
балансираща група, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да
заплаща такса за участие в балансиращата група.
(5) Цената за „задължения към обществото”, утвърдена от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и дължимия акциз и ДДС не са включени в цената по
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

2

ал. 1. Те са в размер, определен от регулаторния орган и от закона и се фактурират от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащата нормативна уредба.
(6) Цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос по
електроразпределителната мрежа не са включени в цената по ал. 1 и се заплащат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния ОРМ.
(7) Общата прогнозна стойност на договора по чл. 2 включва всички плащания към
изпълнителя на обществената поръчка, съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗОП, без ДДС. Общата
прогнозна стойност е формирана на база прогнозираните количества от документите по
обществената поръчка и предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка на един MWh, без
ДДС и без определените от регулаторния орган и закона „задължения към обществото” и
акциз. Общата прогнозна стойност не е обвързваща за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не го задължава да
възложи поръчката в този обем.
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално
потребените количества електрическа енергия, съгласно този договор.
(2) По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. Цените могат да
се променят само при постигнато споразумение на двете страни и при спазване на реда и
условията на чл. 43 от ЗОП.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално консумираната нетна активна
електрическа енергия, съгласно оферираната в Ценово предложение цена на нетна активна
електрическа енергия.
(2) Цената се заплаща при условията на отложено плащане в срок до 30 (тридесет
дни) от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- справка за заявената по регистрирани дневни графици и реално потребената
електроенергия за съответния календарен месец.
- информация, за сумите и датите на извършените за съответния отчетен период
плащания към подизпълнителите, ако има такива.
(3) Фактурирането се извършва при спазване на Закона за счетоводството, с дата на
данъчно събитие – последния ден на календарния месец. Фактурите се изпращат на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на издаването им, но не по-късно от десето число на месеца, следващ
отчетния.
(4) Плащането на цената се извършва по банков път по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………….
…………………………………..
…………………………………..
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 4, в противен случай се счита, че плащанията са надлежно
извършени.
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

3

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени за изпълнените от
тях и приети работи.
V. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И
ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 8. Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се
извършва в мястото на доставка на електрическа енергия в съответствие с изискванията на
ПТЕЕ и ПИКЕЕ чрез средствата за търговско измерване, собственост на съответния ОРМ.
Чл. 9. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 10. Реално консумираната електрическа енергия, продадени и закупени по този
договор, се определят съгласно данните, предоставени от съответния ОРМ на страните.
VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху реално консумираните
количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези
количества в местата на доставка.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на
доставка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и
използването на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените
количества след постъпването им в мястото на доставка.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи точно и качествено изпълнение на
предмета на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за прогнозното количество,
измереното количество и положителни и отрицателни небаланси на база данни, изпратени от
ЕСО до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи в 3-дневен срок от сключването му
договор за подизпълнение и анексите към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата
си ползването на подизпълнители, както и да получава информация за плащанията по
договорите за подизпълнение в 3-дневен срок от извършването им.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията му по предмета на договора;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално консумираните електрическа енергия,
съгласно средствата за търговско измерване по цената, определена съгласно уговореното в
настоящия договор;
3. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
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а/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този договор;
б/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
5. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на ЕСО така, че да не бъде отстранен от
пазара на балансираща енергия.
VIІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за реално
консумираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електрическа енергия, съгласно средствата за търговско
измерване по цената, определена съгласно уговореното в настоящия договор и при спазване на
реда, условията и в сроковете, предвидени в договора.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потребените количества електрическата
енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор;
2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез
стандартната балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да
заплаща такса за участие.
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ така,
че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4. да издава фактури за потребеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
енергия в указаните в настоящия договор срокове;
5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора, промяна в
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението
на този договор, промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
6. да сключи договор/и за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползване на
подизпълнители, да представи, в 3-дневен срок от тяхното сключването, договорите за
подизпълнение и анексите към тях, както и да предоставя на възложителя информация за
плащанията по договорите за подизпълнение в 3-дневен срок от извършването им;
7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ,
разпорежданията ЕСО така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране за обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартната балансираща група.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение за изготвяне на прогнозни графици за
доставка от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база данни от системата на ЕСО и
съответния ОРМ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговаря на изискванията за финансово
гарантиране на сделките с балансираща енергия пред ЕСО, както и да заплаща разходите за
балансиране на балансиращата група съгласно изискванията и условията на ПТЕЕ.
Чл. 18. Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от
собственика на мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с
действащите технически и правни норми.
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IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи
документ за внесена гаранция за добро изпълнение на задълженията си по него, в съответствие
с договореното в една от следните форми:
I-ви вариант - депозит на парична сума в лева в размер на 5 (пет) % от общата
прогнозна стойност по чл. 5, ал. 2 по следната банкова сметка на “ПРОУЧВАНЕ И
ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД в
Банка “Централна Кооперативна банка“ АД
Банков код: CECBBGSF
Сметка в лева - IBAN: BG86CECB97901042785301
или
II-ри вариант - банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 (пет) % от общата
прогнозна стойност по чл. 5, ал. 2 със срок на валидност един месец след крайния срок за
изпълнение на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да
се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва
да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено
искане от “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.
(2) Разходите по откриването на депозита/банковата гаранция и тези по евентуалното им
усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженипта си по договора, както и
когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора за доставлка на
електроенергия с повече от един ден.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава
от правото да търси обезщетение за претърпените вреди.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се
освобождава след изтичане на 30 (тридесет) дни след крайния срок за изпълнение на договора,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора.
(4) 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.
Х. САНКЦИИ
Чл. 21. (1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение за доставка
на електрическа енергия съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 5 (пет) % от общата прогнозна стойност по чл. 5, ал. 2 от договора.
(2) При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден закъснение.
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Чл. 22. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за
претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 23. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си
по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако
страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е
непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора и намиращо се в причинна връзка с неизпълнението.
Чл. 24. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила незабавно уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В 7 (седем) дневен
срок от настъпване на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната,
позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено
потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата).
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в 7
(седем) дневен срок. При не уведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила и не
се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. В случай, че по независещи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини справката не може да бъде предоставена в посочения по-горе срок,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причините за забавата.
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето,
през което е била налице непреодолима сила.
Чл. 25. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата
страна.
ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. В случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение
на договора по причини, за които страните не отговарят;
5. По реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави доставка на електрическа електроенергия с повече от един ден;
2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата;
3. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
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4. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява правата си и
задълженията си, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39,
ал. 5 от ЗЕ;
5. при предсрочно прекратяване или отмяна на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
издадена от ДКЕВР за търговия на електрическа енергия по реда и условията на Закона за
енергетиката (ЗЕ) или с изтичане на срока на същата.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет)
дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните.
XIII. ПОДСЪДНОСТ
Чл. 27. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по
повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се
до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне
помежду си.
Чл. 28. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското
законодателство съд.
ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Чл. 29. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, телекс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие
на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между
хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
Чл. 30. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 31. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат действащите
разпоредби на българското законодателство.
Чл. 32. Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 1 (два) за
всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 –Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация от
Документация за участие в открита процедура;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) и
приложенията към него от офертата на Изпълнителя;
Приложение № 3 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя;
Приложение № 4 – Списък на местата за доставка (списък на обектите на Възложителя);
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
..............................................

И З П Ъ Л Н И Т Е Л:
..............................................
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