
ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

NQдд 035/27.12.2019 год.

Днес, 27.12.2019 г., в гр. Бургас, между:
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА 'ДМСГД/ гр. Бургас, с

адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1, ЕИК 000053273, представляван от Д-р
Пепа Ралчева, в качеството на Директор на ДМСГД гр.Бургас, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
"ФАРКОЛ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Сан

Стефано" NQ28, ЕИК 102227154, представлявано от Георги Петков Базотев, в качеството
му на Председател на Съвета на директорите и Таня Минчева Минчева-Базотева, в
качеството й на Изпълнителен Директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно "страните", а всеки от тях

поотделно "страна"),
на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки ("ЗОП"), се сключи

този договор ("договора/договорът") за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за
деца гр.Бургас", проведена чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от
ЗОП, при следните условия:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1l/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва

периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД гр.Бургас, срещу
тяхното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията на този договор и приложенията
към него.

/2/ За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича
"доставка/доставки", а лекарствените продукти - .лвродукти/продуктите".

/3/ Доставките на продукти се извършват при спазване на: Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Приложение NQ 1/, Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с посочените единични цени на лекарствени продукти
/Приложение NQ2/ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение NQ3/,
представляващи неразделна част от настоящия договор.

/4/ Доставките се извършват периодично и по заявка на Възложителя.
Възложителят е задължен да приеме и заплати само видовете и количествата продукти,
които е заявил и които са доставени при условията на настоящия договор.

/5/ В случай, че по време на изпълнението на този договор настъпят нормативни
изменения, водещи до промяна на изискванията спрямо конкретни лекарствени продукти
и до несъответствие на оферираните продукти, то доставката на тези продукти се
преустановява.

11.ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
Чл.2. /1/ Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора съгласно

посочени видове продукти по единични цени от Ценовото предложение /Приложение NQ
2/ и Техническата спецификация /Приложение NQ1/, е в размер на 1260,47 лв. /хиляда



двеста и шестдесет лева и четиридесет и седем стотинки! лева без ДДС и 1512,56 лв.
/хиляда петстотин и дванадесет лева и петдесет и шест стотинки! лева с ,пдс.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените
продукти по посочените единични цени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
/Приложение N!!2/.

/3/ Единичните цени на продуктите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подлежат на промяна/актуализация при условията на чл. 116 от ЗОП,
във връзка с ЧЛ.258 и следващите от ЗЛХПМ, като в тях са включени всички разходи по
изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение
предмета на договора, включително възнаграждения на екипа от лица, свързани с
изпълнението, както и всички други присъщи и съпътстващи разходи при осъществяване
предмета на договора. В случаите, когато пределната цена на лекарствен продукт стане
по-ниска от уговорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща по-ниската цена от датата на
влизане в сила на конкретната промяна.

/4/ Стойността на всяка отделна/периодична доставка, извършена по заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условията на този договор, се определя съгласно посочената
единична цена за всеки лекарствен продукт в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение N!!2/ и съобразно предвиденото в предходната алинея.

/5/ Прогнозната стойност по ал.1 не е обвързваща за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да
не бъде достигната, тъй като заболеваемостта, както и броя и възрастовия състав на
децата, настанени в ДМСГД гр.Бургас за срока на договора, е неопределяем.

Чл.3Л/ Плащането на цената се извършва след приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
доставени продукти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при условията на този договор

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащания по договора въз основа на
предоставена от изпълнителя фактура за всяка една доставка, в лева по банков път, с
възможност за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на
получаване на фактурата при възлаЖИТЕЛЯ, съгласно чл.3, ал.5 от Закона за
лечебните заведения.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън
уговореното в настоящия договор.

/4/ Плащането се извършва по банков път в български лева, по посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

/5/ При промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 3 /три/ работни дни от датата на промяната. В случай,
че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно
извършено.

/6/ Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи.

ПI. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на

действие 1 /една/ година или до достигане на стойност 69 900 лева без ,пдС /като сбор от
стойностите на отделните доставки!, съгласно условията на чл.20, ал.3, т.2 от зап, при
която стойност договорът се прекратява преди изтичането на този срок.



IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА
Чл.5Л/ Конкретните видове и количества продукти, включително екстемпорални

форми и единични бройки от ампулни форми, необходими за доставяне, се заявяват от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежедневно, писмено чрез лекарствен лист.

/2/ Ежедневните писмени заявки чрез лекарствен лист се приемо-предават до
12.00 часа, а заявените продукти се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предават на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 15.00часа на деня на заявката /ежедневно/, всеки работен ден.

/3/ Подаването и приемането на заявките, както и доставката и приемането на
продуктите, се извършва от определените за целта лица от двете страни, в сградата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1, с транспорт на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка.

/4/ Всяка заявка и доставка, извършена съгласно горепосочените условия, се счита
за доказана по отношение на видове, количество и срок за доставяне, без да е необходимо
потвърждаване или каквото и да е друго действие и/или доказателство за приемо-
предаването.

/5/ За правилното и точно изпълнение на заявките и доставките по реда на
предходните алинеи, двете страни упълномощават свои представители и определят лица
за контакт, чийто имена и телефони за връзка се декларират при подписване на
настоящия договор. При промяна в лицата и/или телефони за връзка, всяка страна е
длъжна незабавно /в същия ден/ да съобщи на другата за настъпилата промяна.

Чл.БЛ/ Мястото на доставка по този договор е до краен получател на следния
адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Бургас, ж.к.Зорница, ул."Урал" NQ1, при спазване на
режима за достъп до сградата.

/2/ За дата на доставка се счита датата, на която продуктите са предадени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно лекарствения лист, експедиционния протокол и фактурата.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за правилното съхранение и транспортиране на
продуктите съобразно нормативните изисквания до момента на предаването им от и на
определените за целта лица, а рискът от случайното погиване или повреждане на
продуктите преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането на доставката.

Чл.7Л/ Предаването и приемането на заявените продукти се извършва чрез
съответните придружаващи документи /лекарствен лист, експедиционен протокол,
фактура и други аналогични документи/, необходими за установяване вид, количество,
качество и други изисквания, съгласно този договор, техническата спецификация и
нормативните актове.

/2/ Възложителят може да откаже да приеме доставката, когато не е придружена
с необходимите документи съгласно предходната алинея и/или не отговаря на
горепосочените изисквания, и/или не е доставена по реда, при условията и в сроковете
на настоящия договор.

/3/ При съмнение и/или спор в качеството, и/или количеството на доставените
продукти, и/или относно тяхната безопасност за живота и здравето, се съставя и подписва
протокол от лицата извършващи приемо-предаването, в който се отразяват
обстоятелствата за деня и часа на доставката и състоянието на доставените продукти,
като при необходимост се вземат контролни проби и се предават за изследване от
компетентните органи. Разходите за извършване на тези действия са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/ При отказ от страна на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише
протокола по предходната алинея, протокола се счита за достоверен и без подписа на
неговия представител, като отказа му се удостоверява чрез подписа на две присъстващи
на приемо-предаването лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



v. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЯНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Чл.8Л/ Доставяните продукти като качество, съдържание, производство,

етикетиране, опаковка, съхранение, транспортиране и др. трябва да отговарят на всички
нормативни изисквания по българското законодателство, включително изискванията на
нормативната уредба за стандартизация на лекарствата и изискванията на ЗЛПХМ и на
техническата спецификация, които не изключват всички останали съгласно действащото
законодателство, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира с издаване на експедиционен
протокол и фактура, включващи партиден номер и срок на годност в момента на
предаването.

/2/ Остатъчният срок на годност на продуктите след датата на доставка дО
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следва да бъде не по-кратък от 60 % /шестдесет процента/ от общия
срок на годност, посочен от производителя.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема продукти, която не отговарят на условията
посочени в предходните алинеи.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЧЛ.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява предмета на договора без

отклонения, качествено и в срок, включително да получава заявените като вид и
количество продукти за доставка, в това число екстемпорални форми и единични бройки
от ампулни форми, при условията и в сроковете на договора;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количество, срок на годност, стадии на изпълнение, технически параметри и
др., включително като дава текущи задължителни указания, както и да получава
информация относно подготовката и доставката на продуктите, без това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да прави рекламации при условията на чл.15 от договора при изпълнение, което
не е в съответствие с условията по договора и приложенията към него;

4. с оглед предмета на договора, при необходимост и в спешни случаи да поиска
в рамките на работния ден промяна в заявените по вид и количество продукти за доставка
или да заяви нова доставка, чрез телефонно обаждане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изготвен
лекарствен лист от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в този случай срокът на доставка се договаря
допълнително между страните съобразно случая;

5. да поиска смяна на определеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице, показало
некомпетентност и/или небрежност при изпълнение на заявките, доставките и
договорните му задължения;

6. да прекрати договора едностранно и без предизвестие при извършени 3 /триl
рекламации по смисъла на чл.18, с последиците по чл.20, ал.2 от същия;

7. да извърши доставка на продукти не от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на отказ
и/или забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави заявени като вид и количество
продукти при условията и в сроковете на настоящия договор, както и във всички случаи,
при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от заявката и/или конкретната доставка не
отговаря на условията по договора и/или при спешни случаи;

8. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

ЧЛ.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от заявката и/или конкретната
доставка не отговаря на условията по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
откаже приемането на част или цялата доставка, както и да откаже да заплати цената й,
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно договорните си задължения, както и да



изиска замяна на стоката, предмет на рекламация, с друга, която отговаря на договорните
условия, без да дължи допълнително плащане за замяната.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заяви всички видове продукти посочени
в техническата спецификация, според необходимостта си, с оглед на специфичните
обстоятелства, касаещи неопределяемостта на заболеваемост, брой и възрастов състав на
децата, които са настанени в ДМСГД гр.Бургас за срока на договора.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените продукти в размер, при

условия и в срокове съгласно настоящия договор;
2. да осигури достъп до сградата си на посочения в този договор адрес за

извършване на приемо-предаване на заявките и доставките на определеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице за тази дейност;

3. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ име, телефон за връзка и други необходими
данни на лицата, които са определени за изпълнение на договорните задължения;

4. да извършва заявките и приема доставките при условията и в сроковете на
настоящия договор;

5. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
договора.

vп. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговорената цена на доставените продукти в размер, при условия и в

срокове съгласно настоящия договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на

договора.
Чл. 14.11/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни предмета на договора качествено, в съответствие с изискванията на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, предвидени в договора,
включително техническата спецификация, ценовото и техническото предложение, като
осигури за своя сметка всичко необходимо за качественото изпълнение на всяка
конкретна доставка и договора като цяло, както и да изпълнява стриктно дадените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи задължителни указания по изпълнението на доставките;

2. да доставя само заявените като вид и количество продукти, който трябва да
отговорят на всички изисквания по чл.8 от настоящия договор, включително да бъдат
опаковани, съхранявани и транспортирани по съответния нормативно определен ред при
доставяне, съгласно конкретната заявка, в подходяща опаковка за отделните видове,
която да ги предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането
им, както и по време на тяхното съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с уговорения
гаранционен срок, както и при всички други условия на договора;

3. да приема заявките и да предава доставките на определените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целта лица и на адреса посочен в този договор, със собствен
транспорт и персонал за разтоварване, като всички разходи за извършването на тези
дейности са включени в уговорената цена от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи за
продуктите, включително относно качество, вид, количество и др., в това число като
предава доставката на приемащото от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице придружена от
следните документи: лекарствен лист, експедиционен протокол и оригинал на фактурата;

5. да спазва пределните цени на лекарствените продукти определени в
Позитивния лекарствен списък при фактуриране;



6. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение
на задълженията му по настоящия договор;

7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ името на
лицето и/или лицата, които ще изпълняват функцията на координатор между двете
страни при изпълнението на договора, както и име, телефон за връзка и други
необходими данни на лицата, които са определени за приемане ва заявките и предаване
на доставките, като е длъжен да замени тези лица, който като негови представители, са
проявили некомпетентност и/или небрежност при изпълнение на задължения по
договора.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.15.1l/ При установено неспазване на изискванията посочени в чл.8 от този

договор, количествено несъответствие и/или недостатъци на доставените продукти, се
съставя констативен протокол, подписан от лицата предаващи и приемащи продуктите,
в който се определя срок за отстраняване на рекламацията.

/2/ Рекламации за явно качествено и/или количествено несъответствие се правят
в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на доставяне, а за скрити недостатъци - в
същия срок от датата на установяването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез писмено
съобщение по телефон /SMS известяване/, по факс или на ел.адрес по избор на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай писменото съобщение служи за констативен протокол.

/3/ При направена рекламация съгласно условията на ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в същия ден, в който е получил съобщението за рекламация да замени
продуктите, предмет на рекламацията, за своя сметка и риск или да върне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната част от заплатената цена, ведно с лихвите от деня на
получаването й.

Чл.16. В случаите на рекламация, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не замени в определения
срок продуктите, предмет на рекламацията, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 1О % /десет процента/ от стойността на рекламацията.

IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. Действието на настоящия договор се прекратява при наличие на някоя от
следните хипотези:

1. с изтичане на срока по чл.4 или с достигане на посочената в чл.4 стойност;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие - при

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му;
4. при условията на чл.118 от Закона за обществените поръчки;
5. когато 'ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител,
който е различен от този, посочен в офертата му;

6. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
поръчка.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави доставка по договора с повече от 24 часа;



2. е получил три рекламации по ЧЛ.15 от договора;
3. не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
ЧЛ.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с

едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪJПIИТЕЛЯ и приети
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по договора до този момент.

Чл.20./1/ В случай на неизпълнение, на забавено или на некачествено изпълнение
на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪJПIИТЕЛЯТ дЪЛЖИна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на неизпълнената, забавена
или некачествена доставка.

/2/ В случаите на прекратяване на договора по чл.18, ИЗПЪJПIИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1О % /десет процента/ от общата прогнозна сума
на поръчката, посочена в чл.2, ал. 1 от договора.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа договорените неустойки от следващо плащане към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/ Изплащането на неустойката не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл.21. Ако доставките не отговарят на условията по този договор, или на
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или са изпълнени толкова лошо, или съдържат
съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже частично или изцяло заплащането на уговорената цена.

Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.22./1/ Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.
/2/ Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била

в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.
/3/ "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след СКIПOчването на
договора.

/4/ Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, 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 двуседмичен срок от настъпването
на непредвидените обстоятелства При неуведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.

/5/ Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

/6/ Не представляват "непредвидени обстоятелства" събития, причинени по
небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17/ "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, които са възникнали след
сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата
грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно
изпълнението при договорените условия, съгласно § 2. Т.27 от ДР на ЗОП.



XI. СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Чл.23.1l/ Всички съобщения, уведомления, предизвестия и всяка друга

кореспонденция Me~y страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма.

/2/ Писмената форма по смисъла на предходната алинея е валидна, когато
съобщението е подписано от представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лица и е изпратено по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или
предадено чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

/3/ За дата на съобщението се смята:
датата на предаването при ръчно предаване на съобщението;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по
пощата;
датата на приемането при изпращане по факс и ел.поща.

Чл.24.1l/ За писмената кореспонденция страните по договора декларират следните
данни:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
адрес: гр.Бургас 8018, ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1
факс: 056/879 061
e-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg
тел: 056/879 060

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
адрес: гр.Бургас 8000, ул."Сан Стефано" NQ28, еТ.2
факс: 056/851 722
e-mail: farkol@farkol.bg
тел: 056/851 721
/2/ За подаване и приемане на заявки, рекламации и извършване на доставки,

страните по договора декларират следните данни:
Лице/а за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

телефон, факс, електронен адрес:
056/879060,056/879061, 4mcgd bourgas@abv.bg

Лице/а за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
..........................................................................................................
телефон, факс, електронен адрес:
056/851 721,056/851 722, farkol@farkol.bg
Чл.25./1/ При промяна на посочените в настоящия договор данни всяка от страните

е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от настъпване на промяната
/2/ Всяко съобщение, изпратено от едната до другата страна, се смята за получено,

ако е изпратено на последния известен адрес, лице и/или телефон.

XII. СПОРОВЕ
Чл.26.1l/ Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия

между страните се решават чрез преговори между тях.
/2/ В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални
закони от компетентния съд по реда на гпк.
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