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Д О Г О В О Р 
за  извършване на периодичен контрол и поддръжка на функциониращите 

вътрешно пожарните кранове и шлангови системи, изградени в складовите бази 

към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен 

/ПРОЕКТ/ 

 

 

Днес ......................... г. в гр. Плевен на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се сключи 

настоящият договор, между: 

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 

представлявана от Станимир Пеев - Председател, чрез Румен Пенков – Директор на ТД 

„Държавен резерв” гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен ул.„Васил 

Левски” № 192, ет.3; ЕИК 831 913 661 0017, и ИН по ДДС 831 913 661 от една страна 

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и  

 

  .....................................................................със седалище и адрес на управление. 

гр…………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. 

…………………….., факс ……………………… email ……………ЕИК ……………… ИН 

по ДДС ............................... и представлявана от ................................................................  

Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи договор за следното: 

 
 

 

I. Предмет на договора 

 

1.1. Настоящия договор се сключва на основание чл.101е от ЗОП и  урежда 

правата и задълженията на страните при извършване на задължителната ежегодна 

проверка и обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове монтирани в 

сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, съобразно 

изискванията на БДС EN671-3 Стационарни пожарогасителни системи – Шлангови 

системи – Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с 

плосък шланг. 

 

1.2. Договорът се придружава от фиксирана оферта, участвала в процедурата 

съгласно глава осем „а” от ЗОП. 

 

1.3. При изпълнение на възложената поръчка Възложителят се задължава да 

извърши периодичен контрол /ежегоден/ и поддръжка на функциониращите вътрешни 

пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” 

гр.Плевен, при спазване обема на дейности и изискванията на БДС EN671-3 Стационарни 

пожарогасителни системи – Шлангови системи – Поддръжка на пожарни кранове с 

полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг. На периодичен контрол подлежат  

следните ВПК: 

 

 СБ Пордим   – 61 бр. 

 СБ Г.Дъбник   – 32 бр. 

 СБ Троян   – 50 бр. 

 СБ Славяново  – 2 бр. 

 СБ Ясен   – 9 бр. 
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Общо количество - 154 бр. ВПК. 

 
 

II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 2.1. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя 

при изпълнение на възложената задача, предоставяйки достъп до съответните вътрешно 

пожарни кранове.  

2.2. Възложителят се задължава да уведомява Изпълнителя за всяка повреда в 

съоръженията, предмет на този договор и в извън работно време. 

2.3. Възложителят се задължава да проведе инструктаж на лицата, извършващи 

проверка или ремонт на системите предмет на договора в обекти: СБ Ясен, СБ Пордим, 

СБ Г. Дъбник, СБ Славяново  и СБ Троян. 

2.4. Възложителят има право да прекрати изпълнението на договора при 

доказване на некачествено изпълнение на проверката и изпитанието. 

2.5. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложената 

работа в срок и без отклонения от поръчката. 

2.6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 

представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

 

III. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

3.1. Изпълнителят е длъжен да извършва проверка и поддръжка на 

функциониращите вътрешно противопожарни кранове, съгласно т.6 от БДС EN671 - 3. 

3.2. Изпълнителят е длъжен след проверката да залепи стикери, гарантиращи за 

изправността и годността на  всички проверени съоръжения, съгласно т.10 от БДС EN671 

- 3. 

3.3. Изпълнителят са задължава при констатиране на повреда да уведоми 

Възложителя и да изготви оферта за стойността на необходимите резервни части и 

подмяната им. 

3.4. Изпълнителят следва да издаде фактурата за плащане, след като изпълни 

услугата предмет на договора. 

3.5. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ......... дни от сключване на 

настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен 

срок. 

 

 

 

ІV. Предаване и приемане за изпълнението 

 

 

4.1. Приемането на извършената работа по т. 1.3. се извършва от определени от 

страна на Възложителя и Изпълнителя лица. 

4.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 

от лицата по т. 4.1 на двустранен протокол/акт или на друг документ. 

4.3. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на 

Изпълнителя и подизпълнителя. 
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V. Начин и размер на плащането    

 

5.1.Размерът на заплащаната сума се определя съобразно броя на проверените 

вътрешно пожарни кранове, както следва:  

 

 

 

 

5.2. Плащането се извършва в десет дневен срок след издаване на фактурата. 

 

 

5.3. 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 т. 4.3. 

 

 

 

VІ. Срок и прекратяване на договора  

 

6.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на сключването му и е за срок от 

една година . 

6.2. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т.6.1. 

6.3. Договорът се прекратява по взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмена форма. 

6.4.Договорът може да бъде прекратен предсрочно с едномесечно предизвестие от 

всяка от страните. 

6.5.Договорът се прекратява при виновно неизпълнение на задълженията на една 

от страните по договора – 10 дневно писмено предизвестие. 

6.6.Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато 

Изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

 

 

№ Наименование Мярка К-во Ед. цена Ст-т /лв./ 

І СБ ЯСЕН     

1. Вътрешно пожарни кранове бр. 9   

ІІ СБ ПДРДИМ     

1. Вътрешно пожарни кранове бр. 61   

ІII СБ СЛАВЯНОВО     

1. Вътрешно пожарни кранове бр. 2   

ІV СБ ТРОЯН     

1. Вътрешно пожарни кранове бр. 50   

V. СБ ГОРНИ ДЪБНИК     

1. Вътрешно пожарни кранове бр. 32   

 ОБЩО:  154   

 ДДС 20 %:     

 ВСИЧКО:     
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VIІ. Заключителни условия 

 

7.1. Договора влиза в сила след подписването му от двете страни. 

7.2. Спорове възникнали по този договор, се уреждат по взаимно споразумение. 

7.3. Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните.  

 

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение, Техническото предложение, подадени от Изпълнителят в офертата 

му за участие. 

При подписването на договора се представиха следните документи: 

-документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;  

-декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един 

за всяка страна. 

 

 

Възложител:       Изпълнител: 
 

Румен Пенков      ............................................. 
 Директор ТД “Държавен резерв”     Управител 

гр. Плевен           

      

 

Антонина Йорданова 
Главен счетоводител 

   

 

 


