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Публична покана
Пълно описание на предмета на поръчката
Техническа спецификация
Образци на приложения
 Образец на оферта
 Образец на „Предлагана цена“

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за периодично
събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от дейността на СБАЛИПБ
«Проф. Иван Киров», ЕАД срещу заплащане на приет, транспортиран и обезвреден
отпадък на цена, договорена отделно за всеки един от видовете опасен отпадък,
класифицирани по кодове както следва: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06 и 18 01 09 и
определени съгласно приложената спецификация.
2. Срокът за изпълнение на поръчката е 20 месеца, считано от датата на сключване
на договора .
3. Количество – прогнозното количество за период от 20 месеца е както следва – 35
000 кг. Възложителят не се задължава на предаде посоченото количество.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
4.1.Общи изисквания
Дейностите по събирането, транспортирането и обезвреждане чрез изгаряне и
обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране, облъчване с микро или
радиовълни или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността се
извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на
отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи
транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци.
Всеки участник трябва да направи комплексно предложение за изпълнение
на всички видове дейности по предмета на поръчката.
Дейностите, предмет на поръчката трябва да отговарят на следните условия:
Събирането на опасните отпадъци да се извършва в контейнери.
Третирането на опасните отпадъци да се извършва от изпълнителя в оборотни
контейнери.
Транспортирането на опасните отпадъци да се извършва с превозни средства,
осигурени от изпълнителя и съответстващи на специалните изисквания.
Обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо
депониране,облъчване с микро или радиовълни или обезвреждане в инсинератор на
опасни отпадъци, се извършва съобразно изискванията на действащото
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законодателство. Участниците следва да представят доказателство, че са получили
разрешение за обезвреждане /унищожаване/ на опасни отпадъци съобразно действащото
законодателство, а в случай, че не притежават такова – договор с друго лице,
притежаващо разрешение и заверено копие от самото разрешение.
Посочените количества по техническата спецификация са прогнозни и служат
за определяне на стойността на договора, като не задължават възложителя да изпълни
цялата поръчка или да се ограничи в размерите й. Фактическото изпълнение на
обществената поръчка се определя от обема на дейността на възложителя.
Периодичните услуги се изпълняват по договорен график със срок на
изпълнение 20 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на поръчката.
Участникът извършва услугите по предварително съгласувана ежемесечна заявкаграфик, съгласно който Изпълнителят се задължава да изпълнява съответен брой
приемане, транспортиране и обезвреждане – брой на курсове за съответния месец,
според текущите нужди по вид и количество на генериран отпадък.
За извършените услуги през календарния месец се оформя приемо-предавателен
протокол, на база на който се издава фактура
Плащането на цената на услугата се извършва до 30 дни след представяне на
приемо - предавателен двустранен протокол за количеството и вида на отпадъците,
транспортирани и обезвредени през месеца и фактура за извършена услуга.
Място за изпълнение - СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД, София, бул. ”Акад.
Иван Гешов” 17
4.2 Изисквания към изпълнителите на поръчката :
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български
или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и
обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за
обществената поръчка.
Всеки участник може да представи само една оферта, която задължително трябва да
обхваща пълния обем на поръчката. Не се допуска представянето на варианти
Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да
заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението
/или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде
представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.
Участниците трябва да отговарят на следните изисквания:
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4.2.1. Участникът трябва да има регистрация за извършване на дейностите по
събиране и транспортиране на опасни отпадъци с кодовете посочени в техническата
спецификация. Това обстоятелство се доказва с предоставянето на копие от
регистрационен документ
4.2.2. Участникът да притежава собствен сертфициран автомобил, отговарящ на
изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари
ADR- удостоверява се с представяне на регистрационен талон на пътните превозни
средства, с които ще се превозват опасните отпадъци,
4.2.3. Водачите, изпълняващи дейности по събиране и транспортиране на
опасните отпадъци да имат валидни сертификати ADR - удостоверява се с копия на
ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас
4.2.4. Участникът да има сключен действащ договор, с оператор притежаващ
разрешително да приема и обезврежда опасни отпадъци с кодове, посочени в
спецификацията, съгласно Наредбата за класификацията на отпадъците, или самият той
да претежава такова разрешително за оператор.
Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят копие от
сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите чрез Разрешение по чл.35
от ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване на опасни болнични отпадъци
4.2.5. Участникът да има персонал–специализиран за обслужване на дейностите по
транспортиране и обезвреждане на специални болнични отпадъци.
5.Критерий за оценяване – „най-ниска цена”.
6. Офертите се събират под формата на писмени предложения в отговор на публичната
покана на възложителя. Всеки участник в процедурата има право да представи само един
вариант на оферта. Всяка оферта трябва да съдържа:
6.1. Оферта –техническо предложение- по образец, съдържащо
6.1.2. Регистрационен документ за извършване на дейностите по събиране и
транспортиране на опасни отпадъци с кодовете посочени в техническата спецификация
- заверено копие
6.1.3..Списък на лицата, специализирани за обслужване на дейностите по
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, придружен с
удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас свободен текст
6.1.4. Списък с притежаван от участника собствен сертфициран автомобил,
отговарящ на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на
опасни товари ADR, с приложени доказателства,удостоверяващи декларираното
обстоятелство/ регистрационен талон на пътното превозно средство, с които ще се
превозват опасните отпадъци, както и копия на ADR удостоверение за обучение на
водача, превозващ опасни товари за съответния клас- свободен текст
6.1.5. Разрешение за прием и обезвреждане на опасни отпадъци с кодове, посочени в
техническата спецификация, съгласно чл.35 от ЗУО
6.1.6. Копие на действащ договор, с оператор притежаващ разрешително да
приема и обезврежда опасни отпадъци с кодове, посочени в спецификацията, съгласно
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Наредбата за класификацията на отпадъците, или самият той да претежава такова
разрешително за оператор.
Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят копие от
сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите чрез Разрешение по чл.35
от ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване на опасни болнични отпадъци
6.2 Ценово предложение, съдържащо обща стойност без ДДС за приемане,
транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци ,съгласно представена ценова
оферта.
Ако участникът използва подизпълнители -следва да представи документите за
ангажираните подизпълнители.
7. Окомплектоване и подаване на офертата
7.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка (респ.чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с
предмет: „ Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от
дейността на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД
7.2. Офертата се изпраща на адрес: гр.София 1606, бул.”Акад.Иван Гешов”17
7.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
7.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с
нарушена цялост.
8. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката
8.1. Длъжностни лица по смисъла на чл.101г от ЗОП, определени със заповед на
Изпълнителния директор на СБАЛИПБ ”Проф.Иван Киров” ЕАД, ще получат, разгледат и
оценят постъпилите оферти. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване
8.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в офертата
координати
8.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При
сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП .
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от дейността на
СБАЛИПБ «Проф. Иван Киров», ЕАД
Обезвреждането може да се извършва чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с
последващо депониране, облъчване с микро или радиовълни или обезвреждане в
инсинератор
Номенклатура

Единица
мярка
Събиране, транспортиране и обезвреждане кг.
чрез изгаряне и обеззаразяване чрез
автоклавиране с последващо депониране,
облъчване с микро или радиовълни или
обезвреждане в инсинератор
на опасни
отпадъци от дейността

Количество
35 000 кг.
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До
СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров” ЕАД
гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов“ № 17
О Ф Е Р Т А-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от
ЗОП с предмет :„ Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от
дейността на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД
от ___________________________________________________________
(трите имена на лицето, подписало офертата)
в качеството ми на ______________________________________________
на ____________________________________________________________ с ЕИК
_________________(наименование на участника)
с адрес: гр. _______________, ул. _______________________ № ______,
тел.: __________, факс: ______________, e-mail: _____________________,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
След като се запознах с условията за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП за събиране,
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци на СБАЛИПБ “Проф. Иван
Киров” ЕАД заявявам следното:
1.Приемаме всички условия и изисквания, отразени в поканата и декларирам, че при
подготовката на настоящата оферта сме спазили всички изисквания, както и че отговаряме
на изискванията за изпълнение на посочените дейности, което удостоверяваме с
приложените към офертата документи.
2. Предлаганите от нас дейности напълно съответстват на изискванията за участие в
процедурата и тези в проекта на договора и са в съответствие с действащата нормативна
уредба.
3. Събирането на опасните отпадъци ще извършваме в контейнери.
Третирането на опасните отпадъци ще извършваме в оборотни контейнери.
Транспортирането на опасните отпадъци ще извършваме с превозни средства,
осигурени от изпълнителя и съответстващи на специалните изисквания. .
Обезвреждането на опасните отпадъци ще извършваме, в инсталации/
съоръжения, отговарящи на изискванията на действащата нормативна уредба - наети
или собствени.
Предлаганите от нас методи на обезвреждане за всеки от кодовете са следните:
за код 18 01 01-....................................................

7

за код 18 01 02 -.........................................................
за код 18 01 03-.........................................................
за код 18 01 06 -.............................................................
за код 18 01 09 -...............................................................
Запознати сме с обстоятелството, че посочените в спецификацията количества са
прогнозни и служат за определяне на стойността на договора, като не задължават
възложителя да изпълни цялата поръчка или да се ограничи в размерите й.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя от обема на дейността
на възложителя.
Периодичните услуги ще изпълняваме по договорен график със срок на
изпълнение 20 месеца от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката.
Услугите ще извършваме по предварително съгласувана ежемесечна заявка-график,
съгласно който се задължаваме да изпълняваме съответен брой приемане,
транспортиране и обезвреждане – брой на курсове за съответния месец, според
текущите нужди по вид и количество на генериран отпадък.
За извършените услуги през календарния месец ще изготвяме приемопредавателен протокол, на база на който ще издаваме фактурата за дължимата сума.
10. В случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, ще
изпълняваме задълженията си през целия договорен срок.
11. Гарантирам неизменяемост на цените през целия договорен период
12. При изпълнение на поръчката ще използвам/няма да използвам
подизпълнител подчертава се вярното/;
Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:...........................................................................................
(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в същата;
Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
…….……………………………………………………………
Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от
общата стойност на поръчката.
Прилагам декларация за съгласие за съгласие за участие като подизпълнител/
когато е приложимо/ В съответствие с нормативно установената забрана в чл. 55, ал. 5 от
ЗОП, подизпълнителя няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената
процедура за възлагане на
13. Запознат съм с условията на приложения проект на договор и го приемам без
възражения.
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14.Ако бъда определен за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване
на договора ще представя документите, съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.
Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата за представяне на
оферта.
Настоящата оферта е валидна за срок от ……………дни/ ни по-малко от 90
/деветдесет/ дни/, считано от крайния срок за представяне на офертата.
Приложение:
1. Регистрационен документ за извършване на дейностите по събиране и
транспортиране на опасни отпадъци с кодовете посочени в техническата спецификация заверено копие
2. Списък на лицата, специализирани за обслужване на дейностите по транспортиране и
обезвреждане на опасни болнични отпадъци, придружен с удостоверение за обучение на
водача, превозващ опасни товари за съответния клас - свободен текст
3. Списък с притежаван от участника собствен сертфициран автомобил, отговарящ
на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари
ADR, с приложени доказателства,удостоверяващи декларираното обстоятелство/
регистрационен талон на пътното превозно средство, с които ще се превозват опасните
отпадъци, както и копия на ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни
товари за съответния клас- свободен текст
4. Разрешение за прием и обезвреждане на опасни отпадъци с кодове, посочени в
техническата спецификация, съгласно чл.35 от ЗУО
5. Копие на действащ договор, с оператор притежаващ разрешително да приема и
обезврежда опасни отпадъци с кодове, посочени в спецификацията, съгласно Наредбата за
класификацията на отпадъците, или самият той да претежава такова разрешително за
оператор. Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят копие от
сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите чрез Разрешение по чл.35 от
ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване на опасни болнични отпадъци
6. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението,
когато участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, в
който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в случай, че
участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или
нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го
представляват.
Представляващ :
/…………………………/
Име, подпис
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ЦЕНОВА ОФЕРТА
за
за „Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез
автоклавиране с последващо депониране,облъчване с микро или радиовълни или
обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на СБАЛИПБ ”Проф. Иван
Киров” ЕАД
№

Номенклатура

1.

Стойност за събиране,
транспортиране и обезвреждане
чрез изгаряне и обеззаразяване
чрез автоклавиране с последващо
депониране,облъчване с микро или
радиовълни или обезвреждане в
инсинератор на опасни отпадъци

Количество
35000 кг.

Единична цена
без ДДС

Обща
годишна цена
без ДДС

...........лв./кг .

ОЧАКВАНА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА без ДДС
ОЧАКВАНА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА с ДДС
* Количествата опасни отпадъци са ориентировъчни, зависят от обема на дейността
на Възложителя, и не обвързват последния с изпълнението им.
Предлагаме единични цени и обща годишна стойност в приложената ценова оферта,
съгласно изискванията на поканата и образеца на ценова оферта към нея.
Оферираните цени са валидни за целия период на изпълнение на договора и не
подлежат на изменение.

дата

С УВАЖЕНИЕ:
/…………………………/
име подпис и печат
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ПРОЕКТО ДОГОВОР
Днес, ...............2015 година в град София, между:
Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни
болести ”Проф. Иван Киров” ЕАД, София, бул.”Акад. Иван Гешов”17, ЕИК 000689150,
представляван от проф. д-р Татяна Червенякова - изпълнителен директор
и
.........................., със седалище и адрес на управление:...................... ЕИК
.........................., представлявано от ..............................- управител, наричано накратко
Изпълнител, от друга страна
в резултат на проведена процедура по реда на глава осма «а» от ЗОП за избор на
изпълнител за „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични
отпадъци на СБАЛИПБ »Проф. Иван Киров» ЕАД се сключи настоящият договор
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Предмет на настоящия договор са услуги по събиране, транспортиране и
обезвреждане на опасните болнични отпадъци от дейността на Възложителя, съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците
и Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците.
(2) Отпадъците се класифицират под следните кодове, съгласно Наредба № 3 от 1.04.2004
г. за класификация на отпадъците, а именно: 18 01 01,18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 09.
(3) Офертата на Изпълнителя е неразделна част от настоящия договор- Приложение № 1,
като условията й се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е
уговорено
Чл. 2. Приемането и транспортирането на опасните болнични отпадъци ще се извършва
седмично, съгласно утвърден в началото на всеки месец график, изготвен от Възложителя
и сведен до знанието на Изпълнителя.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Този договор се сключва за срок от 20 /двадесет / месеца от датата на подписването
му.
ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4. Изпълнителят извършва услугите, предмет на този договор по цените, указани в
ценовата оферта – Приложение 2, неразделна част от договора.
Чл. 5. Възложителят извършва плащането по банковата сметка на Изпълнителя в срок
до 30 (тридесет) дни от датата на изпълнение на услугите, извършени през предходния
месец и след представяни от Изпълнителя подписан между страните приемопредавателен протокол и издаден въз основа на протокола - фактура.
Чл. 6. Фактурирането се извършва всеки път на база на фактически предадените
количества от страна на Възложителя, съгласно отрязък 1 (едно) на транспортната карта и
приемо – предавателен протокол.
Чл.7. Изпълнителят гарантира изпълнението на договора за целия му срок по цени,
посочени в ценовата оферта.
11

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл. 8. При предаване за транспортиране на отпадъците от Възложителя на Изпълнителя,
страните се задължават да спазват нормативните изисквания.
Чл. 9. (1) Възложителят се задължава:
1. Да предава отпадъците съгласно нормативните изисквания
2. Да извърши уговорените плащания съгласно условията на този договор;
3. Да не предава на Изпълнителя битови отпадъци, такива съдържащи
радиоактивни изотопи или лъчения, живак, както и обемисти метални или
стъклени предмети;
4. Да издава и попълва при всяко предаване на отпадъци транспортна карта в шест
екземпляра, която се заверява от Изпълнителя по нормативно определените ред
и условия.
5. Правилно да събира и съхранява отпадъците на територията на лечебното
заведение, като използва контейнерите само за отпадъци, от които има здравен
риск и ги пълни само до степен, при която е възможно да се затвори капакът на
контейнера. Изпълнителят информира Възложителя, ако тези изисквания не се
спазват и Възложителят трябва да осигури незабавно коригиране на тези
проблеми;
6. Всички портали или врати на помещенията за предаване/приемане на
контейнерите трябва да бъдат затворени, когато контейнерите се обработват;
7. Да упълномощи лице, което да упражнява контрол по изпълнение на
договореностите и да подписва необходимите документи при предаване на
опасните болнични отпадъци на Изпълнителя;
8. Да предава на Изпълнителя отпадъците си съгласно условията на настоящия
договор.
(2) Възложителят има право да изисква своевременно и качествено изпълнение на
предмета на този договор.
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава:
1. В уговорената периодичност да приема, транспортира и обезврежда, съгласно
установения за тази дейност ред, отпадъците предоставени от Възложителя.
2. Да издава фактура за приетото, транспортирано и обезвредено количество
отпадъци на Възложителя въз основа на двустранно подписани протоколи за
количествата и фактическата стойност на услугата съгласно условията на този
договор.
(2) Изпълнителят има право:
1. Да получава уговореното в този договор възнаграждение;
2. Да изисква от Възложителя точното спазване на изискванията относно
съдържанието на предаваните отпадъци и технологията на събирането и
съхранението им.
V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор включително
забавено или неточно изпълнение неизправната страна дължи на изправната неустойка в
размер на 1 % стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 15
% от общата прогнозна стойност на договора.
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Чл. 12. Страните по настоящия договор приемат, че не се счита за неизпълнение на
договорените задължения, предаването от страна на Възложителя на по-малко
количество опасни отпадъци.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 13. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. едностранно, без предизвестие от страна на Възложителя, в случай, че
Изпълнителят забави два пъти последователно извършването на договорените
услуги или общо три пъти месечно;
(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Координацията на взаимоотношенията по договора ще се осъществява от следните
лица:
- за Възложителя от .............................., тел: ................., факс: ...............,
- за Изпълнителя от ............................., тел: ................., факс: ...............,
(2) При промяна на горепосочените лица, съответната страна се задължава в
едноседмичен срок писмено да уведоми другата срана за настъпилите промени.
Чл. 15. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение,
адресирано до страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му
и се извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с
препоръчана поща или куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен погоре или на друг адрес, предоставен писмено от едната страна на другата. Всички тези
уведомления и съобщения се считат за връчени на датата на получаването им от адресата.
Чл. 17. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор,
включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му се прилага българското право, като
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът
се отнася за разглеждане и решаване пред компетентния съд по реда на ГПК.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните
Приложение:
1.
2.
3.
4.

офертата
ценовата оферта
свидетелство за съдимост
декларация по чл.47, ал.5 ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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