Образец № 11
Проект
ДОГОВОР
№ …………………………/ ………………….
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по
проект Национален фестивал на пъстървата Доспат – 2015, по обособени позиции”,
проект „Национален фестивал на пъстървата „Доспат-2015“ (Проекта), договор за
безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 428/07.10.2014 г., по мярка 4.1.“Развитие на
рибарските области“, подмярка 4.1.А.“Финансова подкрепа за прилагане на местните
стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“, по
приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Закупуване и доставка на специализирано оборудване
за водни спортове

Днес, ……………………….., в гр. София, на основание чл.101е ЗОП, между:
1 Сдружение „РИБИ И ТАКЪМИ”, ЕИК 175835459, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1612, р-н “Красно село”, ул. “Хайдушка гора” №2, ЕИК
175835459, представлявано от Калоян Димитров,
наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2………………………………………………….., със седалище и адрес на управление:
……………………………………., ЕИК ……….………………………., представлявано
от………………………….,
определен за изпълнител чрез възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем
„а“ от ЗОП, Публична покана № ......... (уникален код на публичната покана в Портала
за обществени поръчки)
наричан по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. Предмет, цена и срок
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане
да закупи и достави СТОКИ/ОБОРУДВАНЕ, попадащи в обхвата на Обособена
позиция 1, обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по проект
Национален фестивал на пъстървата Доспат – 2015, по обособени позиции”, проект
„Национален фестивал на пъстървата „Доспат-2015“ (Проекта), договор за
безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 428/07.10.2014 г., по мярка 4.1.“Развитие на
рибарските области“, подмярка 4.1.А.“Финансова подкрепа за прилагане на местните
стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“, по
приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Закупуване и доставка на специализирано оборудване
за водни спорове , съгласно Техническата спецификация по Обособена позиция 1 - част
от документацията за участие в настоящата обществена поръчка, Техническото и
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения № 1, № 2 и
№ 3, неразделна част от този договор.
(2) Изпълнителят следва да осигури и достави:
1. Алуминиева моторна лодка;
2.Допълнително оборудване за лодката - двигател, колесар (ремарке), спасителни
жилетки, уреди, др., подробно описани в техническата спецификация;
3.Пластмасов потон
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да гарантира, че доставеното СТОКИ/ОБОРУДВАНЕ
е ново и неизползвано до момента.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение
/крайна цена/ в размер до ...................................................., без ДДС, представляващи
........................................................ с ДДС, съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Образец 3, неразделна част от договора.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
доставка на СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО, посочени в чл. 1 от настоящия договор,
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Обособена позиция ………………..
и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от
настоящия договор.
(3) Цената, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващо неразделна част от настоящия договор, е крайна за времето на
изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява
в намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. (1) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се заплаща по следния начин:
а) авансово плащане в размер на 70% (седемдесет процента) от стойността на
договора след подписване на договора и представяне на проформа фактура;
б) окончателно (балансово) плащане в размер на 30% (тридесет процента) от
стойността на договора до 20 дни след доставка на СТОКИ/ОБОРУДВАНЕ,
представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на приемопредавателен протокол;
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева по банков път без
удръжка за и без всякакви данъци, налози, сборове или мита сегашни или бъдещи от
какъвто и да е характер, по законите на страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
БАНКА: клон/ офис ..................................
BIC код на банката: .....................................
IBAN:
..............................................................
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени
доказателства,
че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
заплатил
на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по
реда на чл. 10 от настоящия договор.
ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срокът за изпълнение на договора е до 08.05.2015 г.
(3) Условията на доставката са CIP гр. …………………………
IV. ЗАПАЗВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 5. Собствеността на СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО преминава от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на констативен протокол по
чл.9, ал.3 от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осъществи доставката, включваща всички дейности, описани в документацията за
участие в процедурата.
2. да изпълни доставката съгласно приложената към договора спецификация.

3.да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.да предостави необходимата техническа документация, съгласно техническата
спецификация.
5.да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя
сметка;
6.да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за
извършените доставки по настоящия договор, в съответствие с изискванията на
законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и проверка;
7.да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от
съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.да отрази коментари и препоръки, предоставени в писмена форма от страна на
Възложителя, по материалите, разработени по настоящия договор.
9. да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на
одити, контрол, и проверки при усвояването и разходването на средствата по този
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението
на услугите по настоящия договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете
на настоящия договор;
2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими
документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за
изпълнение предмета на настоящия договор, включително касаещи условията на
доставката на СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО по настоящия договор.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни
задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените от него лица в
изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не
пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически
невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок, без
отклонение от договореното и без недостатъци .
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 3 от
настоящия договор;
2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод
изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и
данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на
настоящия договор;
4. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за становището си относно
предоставените му за одобрение документи по реда на чл. 10;
5. Да приеме готовите продукти/услуги, ако същите са изработени/
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените вид, срокове, качество и количество;
6. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
VII. КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 8. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят
следните лица:
1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………. – отговорно лице/а по договора,
тел./ факс / моб. тел./ e-mail:
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………… – отговорно лице/а по договора
длъжност ………………………………..
тел./ факс/ моб. тел./ e-mail:

VІII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 9. (1) СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, се
предават чрез подписването от двете страни на приемо-предавателен протокол, който
да констатира доставянето им в срок и при условията, предвидени в настоящия
договор.
(2) Възложителят се задължава в срок от 5 дни да провери доставените
стоките от гледна точка съответствието им с техническата спецификация, да тества
СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО, включително чрез пускане в експлоатация на място,
като при проверката присъства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и незабавно да уведоми Изпълнителя
за всеки дефекти, които констатира в писмена форма, в противен случай, стоките се
считат за приети.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри СТОКАТА/ОБОРУДВАНЕТО и
придружаващите го документи по ал. 1 в срока по ал.2 се съставя финален протокол за
качественото изпълнение на доставката, подписан от представителите на страните по
договора.
(4) В случай на констатирани недостатъци и/или други несъответства с
техническата спецификация и/или условията по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да откаже приемането на СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО до отстраняването им.
Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и
подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани
недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за негова сметка или да
иска съразмерно намаление на цената.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за констатирани дефекти или появили се недостатъци на осъществената доставка, както
и да иска подмяната й.
(7) Когато дефекти се появят по-късно, Възложителят също трябва незабавно
да уведоми Изпълнителя за това в писмена форма, в противен случай стоките се считат
за приети. Възложителят няма право на гаранция в случай на дефекти, за които той е
отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в
договора.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл. 9, ал. 2 писмено да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци.

IX. ОПАКОВАНЕ, МАРКИРАНЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ
Чл. 11. Общи положения: Преди опаковане, Стоките се защитават срещу корозия и
други атмосферни влияния.
Чл. 12. Опаковка: Стоките се опаковат в подходяща опаковка за транспорт с камион (т.
е. дървени каси, палети, пластмаса), за да бъдат защитени по време на транспорта и
евентуално кратковременно съхранение (няколко дни).
Чл. 13. Разтоварване: Възложителят отговаря за разтоварване на Стоките.
X. ИНСТАЛАЦИЯ
Чл.14.Изпълнителят
осигурява
инсталацията
на
СТОКИТЕ/ОБОРУДВАНЕТО, за които е необходимо.

онези

елементи

от

XI. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 15. Техническата документация се доставя в един екземпляр заедно със Стоките,
съгласно предложената и приета оферта.
XII. ГАРАНЦИЯ
Чл. 16. (1) Пълната гаранция на оборудването е 12 месеца.
(2) Гаранционният срок започва да тече след успешно пускане в експлоатация на
системите и подписване на финален протокол по чл.9, ал.3.

XIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.17.(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част
от нея, или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената съгласно чл. 3 плюс 20% от нея
(2) При некачествено изпълнение на задълженията по договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността
на изпълнената с недостатъци част от договора.
Чл. 18. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на
някоя от страните по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 5% (пет
на сто) от стойността на договора.
(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащане на стойността на извършените до датата на
прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен
протокол за извършените неизплатени дейности.
Чл. 19. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и
пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание.
XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер,
които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била
длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на
договора.
(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило
вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на
дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си
по предходната алинея.
Чл. 21. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за
неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило
събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за
причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата
сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си
по настоящия договор.

Чл. 22. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден
характер по смисъла на чл. 21, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по
договора, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за
настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила,
както и какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора.
(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно
установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила
и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение.
(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните
органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието
задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с известието по ал. 1
да съобщи за това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на
съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й
представи доказателството.
(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди.
Чл. 23. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на
чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме
всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.
(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
Чл. 24. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано
от непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 22, ал. 1 изпраща до другата
страна уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на
непреодолимата сила.
(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са
определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 22, ал. 1, страната,
изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила,
писмено с известие в петдневен срок уведомява другата страна за възобновяване на
изпълнението на договора.
(3) Ако след изтичане на петдневния срок по ал. 2, страната, която е дала
известието за спиране по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на
договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за
възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за
възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е пократък от 5 (пет) дни.
(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната,
която е дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната
страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на
договора.

Чл. 25. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през
което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на
която другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база
на представените документи и доказателства.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до
минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом
обстоятелствата позволят това.
(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на
изпълнението на договора и се възстановява от получаването на уведомлението по чл.
24, ал. 2.
(4) За периода на спиране на изпълнението плащанията по договора не се
дължат.
Чл. 26. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се
определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на
задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на
договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от
непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това
обстоятелство.
(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да
прекрати договора.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 27. Настоящият договор се прекратява:
1. С окончателното (навременно и качествено) изпълнение на всички
задължения на страните по договора;
2. С писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците
от прекратяването;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от
настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната,
твърдяща, че такава невъзможност е налице;
4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено
предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на
задълженията й по договора.
5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено предизвестие,
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължат неустойки.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение
за претърпените вреди от сключването на договора.

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по
изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 29 (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с
изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са
валидни, ако са подписани от упълномощените лица.
(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с
настоящия договор се смятат:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес: ………………….
………………………………
Факс: ………….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Адрес: Община .................
гр. ................. ,
Факс: ………….

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е
длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. Когато някоя
от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс.
Чл. 30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българското законодателство.
Чл. 31. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се
уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се
отнася пред компетентния съд на територията на Република България по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 32. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един
за всяка от страните.
Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация.
2. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя;
3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……………

