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ОБРАЗЕЦ ! 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА 

ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ ОТ ЗАЩИТНИТЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ  

В СКЛАДОВА БАЗА БЪЛГАРОВО 

КЪМ ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. БУРГАС  

 

…………………………………………………. 

 

 Днес,  ..................2015 г., в гр. Бургас между:  

 

 1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с 

идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 

3, чрез  ТEРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”, гр. Бургас, ул. 

„Александровска” № 9, ЕИК 8319136610021, № по ДДС BG 831913661, 

представлявана от И.Д. Директор ...................................., наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и 

  2.  „……………………………..” …………., със седалище и адрес на 

управление гр. .................. , ул.„......................................” № ......., с ЕИК ................, с 

идентификационен № по ДДС:...........представлявано 

от................................................................................................................................................, 

(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството) 

с ЕГН ………….………………, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, 

 

на основание чл. 101е от Глава осма “а” от ЗОП, след проведена поръчка чрез 

публична покана с предмет: “Измерване съпротивлението на защитните заземителни 

уредби в СБ гр. Българово към ТД "Държавен резерв" гр. Бургас и проверка на 

изолиращи щанги, проверка на диелектрични боти и диелектрични ръкавици”, се 

сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши измерване на 

съпротивлението на 153 /сто петдесет и три/ броя заземители от защитните заземителни 

уредби в СБ Българово, както и: 

- извършване на проверка на изолираща щанга - 1 /един/ брой до 20 KV; 

- проверка на диелектрични боти - 1 /един/ чифт до 20 KV; 

- проверка на диелектрични ръкавици - 1  /един/ чифт за 20 KV; 

Всички изброени са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за нуждите на ТД “Държавен 

резерв” – Бургас.  

            Чл.2. Услугата следва да се извърши в СБ Българово, гр. Българово, общ. Бургас, 

от името и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

    II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни услугата в срок от 1 /един/ месец  от 

подписването на настоящия договор, за което ще представи сертификат и протокол за 

контрол. 

 Чл.4.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

общо в размер на ……………. /………………../ лв. без ДДС, след извършване на 

услугата и представена надлежно оформена фактура. 

 (2) Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната банкова сметка: 

IBAN  ……………………………………………………………………………………….. 

BIC…………………………………………………………………………………………… 

Банка .......................................................................................................................................... 

 

III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати възнаграждението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда, посочен в чл. 4. 

            Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да извърши услугата с грижата на добър стопанин; 

 2. Да информира своевременно  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми при изпълнение 

на услугата; 

 3. Да спазва изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на 

труда; 

 4. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на  услугата. 
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 Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни услугата качествено и в срока, 

посочен в чл. 3 от  договора. 

            Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на 

договора без включен ДДС, при неизпълнение на своите задължения по чл. 6, както и 

от необоснован отказ от изпълнение на  услугата.  

 Чл. 9 Всички транспортни и други разходи, във връзка с изпълнението на 

поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

                                    VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.10.(1) Настоящият договор се прекратява след изтичане на срока на неговото 

действие. 

     (2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на срока на неговото 

действие в следните случаи: 

 1.  По взаимно съгласие между страните; 

 2.  Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите на неизпълнение на договора 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. С изтичане на срока по чл. 3; 

 4. С изпълнението на договорената  услуга; 

 5. В случаите по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

 

   VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.11 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила. 

Чл.12 Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.13 "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от 

извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята 

на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

  Чл.14 Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок 

от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 
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Чл.15 Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

    VIII. СПОРОВЕ 

 

Чл.16. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. 

Чл.17 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 разпоредбите на българското 

законодателство от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.18 (1) ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

         (2) ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Чл.19 Банковата/ите сметка/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е/са: 

Банка …………………………........................................................................................ 

ЦУ или банков клон: …………...................................................................................... 

Банков код: ……………………...................................................................................... 

Банкова сметка № ……………....................................................................................... 

Титуляр на сметката: …………...................................................................................... 

 

Чл.20 Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията си по настоящия договор.  

Чл.21 Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 43, 

ал.2 от ЗОП  

Чл.22  За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на  

действащото законодателство на Република България. 

Неразделна част от договора са Ценово предложение, Техническо предложение 

и Техническата спецификация от офертата за участие в процедурата, подадена от 



 5 

“....................................................” . При подписване на настоящия договор 

“……………………………………”, в качеството си на Изпълнител, представи 

свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра - 

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

    Управител............................................... 

И.Д. Директор:...........................    /…………………………./ 

  /...................................../  

 

Н-к отдел ФДАПО ......................... 

  /Стeлиана Грозданчева/ 

      


