ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА
НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И УЧАСТИЕ
В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
Днес 05.07.2018 г. /пети юли, две хиляди и осемнадесета година/ в гр.Априлци, на
основание чл.194 от ЗОП и одобрен от Кмета на Община Априлци протокол на
Комисията от 14.06.2018 г.се сключи настоящият договор за доставка, между:
1. ОБЩИНА АПРИЛЦИ, със седалище и адрес на управление – град Априлци, ул.”Васил
Левски” № 109, идентификационен код БУЛСТАТ 000291627, представлявана от
Кмета й Д-р Младен Максимов Пелов, наричана по – долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. "РИТЪМ-4-ТБ" ООД, град Стара Загора, ЕИК 123655865, със седалище и адрес на
управление: гр.Стара Загора, ул.„Свети Княз Борис“ № 93, ет.9, представлявано от
РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ в качеството му на Управител, наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва доставка на
определени количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и
съответните свързани с това услуги, по цена, в размера и при условията, уговорени подолу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него.
(2) Договорените количества се известяват на „Електроенергийния системен
оператор” ЕАД (ЕСО) под формата на дневни графици за доставка, в които са
отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна
активна електрическа енергия се прилагат Правила за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ). Съответните действия по планирането и договарянето се
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на
стандартната балансираща група.
(4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата
група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този
случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки
период на сетълмент (eдин час) в дневните графици за доставка и тяхното
заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката на електрическа енергия и
свързаните с това услуги в съответствие с Техническата спецификация,
Техническото и Ценовото си предложение.
II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение предмета на договора е 12 (дванадесет) месеца и започва
да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна
електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа
енергия (ММS), съгласно ПТЕЕ.
(2) Датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия
в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS) се
удостоверява с подписване на протокол от представители на двете страни.
(3) Място на изпълнение на договора е: 80 (осемдесет) самостоятелни обекта,

собственост на Община Априлци, посочени в Приложение № 1 и № 2.
III. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на
очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от
00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с
прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на „ЕСО” ЕАД, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за
доставка пред „ЕСО” ЕАД.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 10
(десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по
своите съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за
изменение на средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха
повлияли върху договорното изпълнение.
(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за
промяна на количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на
събитието.
IV. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
Чл. 4. (1) Цена за доставка на един kWh (киловат час) нетна активна електрическа
енергия за ниско напрежение е както следва: цена 0,08250 (нула запетая нула осем две
пет нула) лв. без ДДС или 0,09900 (нула запетая нула девет девет нула нула) лв. с ДДС.
Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето на
действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение. Към тази сума се начислява ДДС.
Чл. 5. (1) В цената по чл.4, ал.1 от договора се включва единствено цената за доставка на
нетна активна електрическа енергия.
(2) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Цената за един kWh нетна активна електрическа енергия не подлежи на промяна,
като в цената не се включват цените регулируеми от Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Чл. 6. (1) По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за нетна активна електрическа енергия не се променя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
Чл. 7. (1) Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на надлежно
оформени данъчни фактури (фактурите се изпращат по електронна поща и с куриер).
Във фактурите са включени освен цената на доставената електрическа енергия,
нормативно определените такси, цените за мрежови услуги и ДДС, за всеки един от
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца.
(3) Плащанията по договора ще се извършват по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща търговска банка
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ

BIC
RZBBBGSF
IBAN
BG16RZBB 915 510 871 912 07
(4) При промяна на банковата сметка, посочена в предходната алинея,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено, в 3-дневен срок от
настъпване на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или в по-кратък, ако последният е разумен с оглед
настъпването на падежа, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а
задължението за плащане в съответния размер – за погасено.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия
съгласно ПТЕЕ в местата на доставка, посочени Приложение № 1 и № 2.
2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез включването му в
балансиращата група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща
такса за участие.
3. Да оказва съдействие в процеса на регистрация обекта/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своя
балансираща група за работа на свободен пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ.
4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ
така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.
5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 24 часа при: невъзможност или забавяне на
изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го
представляват или са упълномощени да извършват действие по изпълнението на този
договор; промяна в данните на регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури и др.
6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и ПТЕЕ и
разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от пазара на
балансираща енергия.
8. Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. Този дневен
график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24
часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
9. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на „ЕСО” ЕАД, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на
информация с „ЕСО” ЕАД.
10. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия.
11. Да издава оригинални единни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
електроенергия и предоставените във връзка с това услуги.
12. Ежемесечно, след издаване на фактурата за измерените количества електрическа
енергия, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка на договорените и измерените
количества електроенергия и небаланси.
13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнител/и в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на
договора за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал.
2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
14. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията си по този Договор;

2. Да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при договорените
условия.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа енергия и
предоставените във връзка с това услуги, при условията и в срока по този 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:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури и др.
5. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква и да получава изпълнение на предмета на договора, съгласно уговореното
между страните;
2. Да изисква и да получава разкриване на нови обекти за доставка на активна
електрическа енергия;
3. Да контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. да иска и да
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора.
(3) в случай на системно (два или повече пъти) неизпълнение на задължения по този
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати
изпълнението на настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 10. (1) По разпореждане на „ЕСО” ЕАД съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
увеличава, намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на
електрическа енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от „ЕСО”
ЕАД, при условие че това се налага от ограничения в електроенергийната система,
като отчита категорията на обекта/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат
съгласно ПТЕЕ.
VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези
количества в мястото 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.
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от оператора на
електроразпределителната мрежа, през която се пренася електрическата енергия в
съответствие с чл. 89 от ЗЕ, действащите технически и правни норми.
VIII.

ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 13. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на
доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и Правила за
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и действащите правила за
измерване на количеството електрическа енергия.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на
технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност.
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 14. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от мрежовия оператор.
(2) При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и
след направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да
предостави на другата страна в срок до 3 (три) работни дни притежаваната от
нея документация, удостоверяваща графиците, количествата, доставките и
получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за
различията.
IX. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 15. Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и
при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото
гражданско и търговско законодателство на Република България.
Чл. 16. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 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 срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се
състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на
Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
X. ОБМЕН И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 17. (1) По време на действие на Договора, ако това бъде поискано от насрещната
страна, страните си обменят информация чрез представяне на:
1.
данни относно прогнозни количества електрическа енергия за закупуване, режими
на работа, честота и продължителност на ремонтите;
2.
удостоверения за регистрация по смисъла на ПТЕЕ
3.
всяка друга информация, касаеща настоящия договор
(2) В искането си за предоставяне на информация страната дава на другата подходящ
срок за изпращане на исканите информация и документи, който срок не може да
бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането.
(3) Страните по Договора, с грижата на добрия търговец, се задължават да не
разкриват пред трети страни информацията, разменена по време на съвместните
търговски преговори и във връзка с изпълнението на Договора („Конфиденциална
информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до:
обстоятелства, свързани с търговската дейност и техническите процеси.Не се
смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този

Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Информацията по ал. 3 може да бъде предоставена от страната ако:
- има изрично писмено съгласие на другата страна, дадено предварително;
- е разкрита в изпълнение на разпоредбите на закон, подзаконов нормативен акт, акт,
ПТЕЕ, по указание на контролен орган, във връзка със съдебно или регулативно
производство, но само в обема, в който е поискана.
(5) Задълженията на двете страни относно опазването поверителността на
информацията и условията на настоящия Договор продължават действието си и
след прекратяването му, но не повече от три години.
XI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока за изпълнение на Договора;
2. едностранно, с 5 - дневно писмено предизвестие, отправено от едната до другата
страна, при наличието на основателна причина по смисъла на ал. 2 по-долу;
3. когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от страните,
за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в
срок до 3 календарни дни от настъпване на обстоятелството и да представи
доказателства;
4. едностранно с 30-дневно писмено предизвестие отправено от едната до другата
страна.
5. в хипотезата на чл. 9, ал. 3 от договора.
6. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
7. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ
(2) Страните се договарят за „основателна причина” за прекратяване на Договора да се
счита всяко от следните обстоятелства:
- отстраняване от пазара на балансираща група;
- неподновяване или отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- настъпване на събитие,съставляващо непреодолима сила,което причинява забавяне на
изпълнение на Договора с повече от 60 (шестдесет) дни.
(3) Настоящият Договор може да бъде прекратен:
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
(5) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди
прекратяване на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените доставки и свързаните с тях услуги.
XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. Договорът влиза в сила от при условията на чл. 2 от настоящия договор.
Чл. 20. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за
обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и
другите действащи нормативни актове.
Чл. 21. (1) Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по
изпълнението на договора ще се осъществява само в писмена форма и могат да се
предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
Съобщенията ще се получават на следните адреси:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Априлци
Гр.Априлци, п.к.5641
Ул.”В.Левски” № 109
Факс: 06958 2285
Ел.поща: apriltsi1976@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"РИТЪМ-4-ТБ" ООД
гр.Стара Загора, п.к.6000,
ул.„Свети Княз Борис“ № 93, ет.9
Факс: 042 / 600 259
Ел.поща: vkostova@ritam-bg.com

(2) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(3) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
(4) Всяка от страните уведомява другата за всякакви промени в предоставена
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) календарни дни
от настъпване на съответното обстоятелство.
Чл. 22. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие. При
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентен съд на
територията на Република България по реда на ГПК.
Чл. 23. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 24. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Чл. 25. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните
вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото
право.
Чл. 26. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Чл. 27. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такива.
Чл. 28. При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в
срок до 5 (пет) календарни дни от вписването ѝ в съответния регистър.
XIII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 29. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

1.
Свидетелства за съдимост на управителите или членовете на управителните
органи – оригинал или заверено копие;
2.
Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по
седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Документ за липса на задължения
към НАП и Документ за липса на задължения към общината по регистрация на
ПРОДАВАЧА и на КУПУВАЧА);
3.
Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на
труда”;
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Предложение (Приложение №8)
2. Ценово предложение (Приложение №9)
3. Приложение № 1 и Приложение № 2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ:……/П/…………
/Младен Пелов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"РИТЪМ-4-ТБ" ООД
УПРАВИТЕЛ: ………/П/……………
/РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ/

*Забележка: Личните данни са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

