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Приложение № 6 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

№ ............... / ................2015г. 
 

Днес, ………….2015г., в гр. София между: 

 

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, представлявана от Станимир 

Пеев – Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и „…………     …………..” …..……., със седалище и адрес на управление гр. ..........................., 

ул. „................................................................” № .........., ЕИК ………………….……....,  

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, ал.1 от ЗОП, след проведена обществена поръчка, чрез публична 

покана, с предмет „Подмяна на елементи от монтиран хардуер и софтуер с  обединяване 

в единна система и настройка на софтуера за мониторинг на всички компоненти на 

монтираните централи за пожароизвестителна система и стационарна охладителна и 

пожароизвестителна инсталация, в Петролна база – гр. Сливен”, се сключи настоящият 

договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

заплащане обединяване на две взаимно независими системи в една единна система и настройка 

на софтуера за мониторинг на всички компоненти на монтираните централи за 

пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожароизвестителна инсталация, 

съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на изпълнение до 60 (шестдесет) дни, считано от 

датата на неговото подписване. 

Чл. 3. Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

..................................... (..............сумата словом......................................) лева  без ДДС или 

..................................... (..............сумата словом......................................) лева с ДДС, съгласно 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – по образец на Приложение № 3 от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

Чл. 4. (1) Плащането по договора, ще се осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

платежно нареждане, в български лева, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………….. 

Банка: ....................................... 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по договора, в срок от 15 (петнадесет) дни, след 

представяне на подписан двустранен протокол за одобряване и приемане на изпълнението на 

поръчката, копия на удостоверителни документи за извършено обучение на служителите и 

фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Всички други разходи, във връзка с изпълнението на обществената поръчка, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат предоставени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителят/ите за изпълнените от тях работи, които са 

приети по реда на чл. 13, ал. 3. 

Чл. 5.  Плащания по договора: 

(1) Авансово плащане се допуска, по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 100% от 

стойността на договора с ДДС.  

1. Авансовото плащане се изплаща в 10 (десет) дневен срок след подписване на договора 

и представяне на банкова гаранция (в оригинален документ!), обезпечаваща пълния размер на 

отпуснатия аванс, и фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Банковата гаранция за авансово плащане, следва да бъде издадена в полза на ДА 

ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна, без протест и да влиза в сила от датата на 

издаването й, а срокът й на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане срока на  изпълнение на договора.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава банковата гаранция за авансово плащане, без да 

дължи лихви, в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на подписан двустранен протокол за 

одобряване и приемане на изпълнението на поръчката, копия на удостоверителни документи за 

извършено обучение на служителите и писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава банковата гаранция за авансово плащане, след като бъдат предоставени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителят/ите за изпълнените от тях 

работи, които са приети по реда на чл. 13, ал. 3. 

(2) Окончателното плащане по договора е в размер на разликата между общата цена за 

изпълнение на поръчката, съгласно чл. 3 от настоящия договор, и стойността на изплатения 

аванс. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извършва дейностите по изпълнение на обществената поръчка в съответствие с 

нормативната уредба на Република България. 

2. Да извършва дейностите по изпълнение на обществената поръчка при спазване на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани със сигурността на помещенията и находящите се в 

тях носители на информация, както и с достъп  до зони, свързани с изпълнение на стратегическа 

дейност. 

3. Да притежава задължителните документи, съгласно изискванията на Техничеката 

спецификация, които да са валидни през целия срок на договора и до изтичане на гаранционния 

срок или ако срокът на валидност на някой от тези документи изтича, валидността на същия да 

се подновява своевременно. 

4. Да предаде на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в Петролна база гр. Сливен, при 

приключване и приемане на основните дейности по изпълнение на поръчката, валидните към 

момента на предаването пароли и други известни му защити, чрез приемателно-предавателен 

протокол. 

5.  Да проведе, след въвеждане на обединената система в действие, обучение за работа с 

нея на 3 (трима) служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършеното обучение се издават 

удостоверителни документи от страна на Изпълнителя. 
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6. Да осигурява гаранционната поддръжка на обединената система, за срок от 1 (една) 

година, считано от датата на подписване на двустранния протокол за одобряването и 

приемането на изпълнението на поръчката.  

7. Да реагира своевременно и да изпрати представител в рамките на 6 (шест) часа от 

получаване на писмено известие (за писмено се счита и известието, изпратено по факс) от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникване на ситуация (повреда, неизправност, погубване на пароли или 

несработване на някоя от системите), касаещо действието на обединената система, по време на 

гаранционния срок, и да отстрани проблема. 

8. Да извърши проверки, 6 (шест) месеца след въвеждане на обединената система в 

действие и 7 (седем) дни преди изтичане на гаранционния срок, заедно с представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представители на фирмата, изпълняваща абонаментното обслужване на 

обединената система, документирани с протоколи, описващи състоянието й, и гарантиращи 

нормалната й работа. 

9. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, като за целта осигури лични 

предпазни средства на работниците, проведе необходимите инструктажи по безопасност и 

съблюдава нормите на техническата и пожарно-аварийна безопасност, при изпълнение на 

задълженията си по договора. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители носят отговорност за повреди и липси, 

причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при установени такива се дължи обезщетение, в размер на 

пазарната стойност на повреденото или липсващо имущество, към момента на установяването. 

11. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да направи оглед на съществуващата пожароизвестителна система и стационарна 

охладителна и пожароизвестителна инсталация.  

2.  Да получи необходимата информация, свързана с изпълнението на договора. 

3.  Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

при договорените условия. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на обществената поръчка, 

качествено и в договорения срок. 

2. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно 

качественото му изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с изпълнение 

на договора; 

2. Да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия 

договор. 

IV. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 
 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на договора. 

(2) Качеството на доставените елементи се удостоверява със сертификат/и и/или 

паспорт/и и/или други документи, за съответствието на стоките със съответните стандарти, 

придружени с гаранционни карти. 
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Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция за добро 

изпълнение, под формата на парична сума или банкова гаранция (в оригинален документ), в 

размер  на 5 % (пет на сто) от неговата стойност без ДДС.  

Гаранцията за добро изпълнение, под формата на парична сума, се внася по банкова 

сметка на ДА ДРВВЗ: 
 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03 

BIC: BNBG BG SD 

При Банка: БНБ – ЦУ 
 

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, 

безусловна и без протест, да влиза в сила от датата на издаването й и да бъде със срок на 

валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора и 

гаранционния срок. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение, без да дължи 

лихви, в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на гаранционния срок на обединената система 

и след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

  

Чл. 13 (1) Одобряване и приемане на извършената работа по настоящия договор, се 

извършва от лица, определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (2) Одобряване и приемане на работата по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по ал. 1 на двустранен протокол. 

 (3)  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 14. (1) При неизпълнение на някое от задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнението, без ДДС. При 

забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 

% (нула цяло и пет на сто) върху стойността на неизпълнението, без ДДС, за всеки просрочен 

ден, считано от деня на забавата, но не повече от 5 % (пет на сто). 

(2) В горните случаи дължимата неустойка се прихваща от гаранцията за добро 

изпълнение и/или от дължимото плащане по договора. 

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 6, т. 4 от настоящия договор, гаранцията за 

добро изпълнение се задържа от Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

всички бъдещи разходи направени за възстановяване нормалната експлоатация и поддръжка на 

инсталациите. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява след изтичане на уговорения срок и с 

неговото изпълнение. 

(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, в  следните 

случаи: 

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
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2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите на неизпълнение на договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

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

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

4. В случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 

. 

VІІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 16. (1) При непредвидени обстоятелства, като война, пожар, епидемия, акт на 

държавен орган или друго непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключването на договора, нямащо отношение към изпълнението на 

същия, нито една от страните не носи отговорност за закъснение или неизпълнение на 

задълженията си по този договор. 

(2) Страната, която е възпрепятствана от изпълнение на задълженията си по договора, 

трябва незабавно да уведоми за това другата страна, както и да представи доказателства, 

издадени от компетентните органи за наличието на непредвидени обстоятелства. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 17. Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящия договор ще се 

решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на такова, ще се решават пред 

компетентния съд на Република България. 

Чл. 18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.  

Чл. 19. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото  законодателство. 

Чл. 20.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си, че няма да ползва 

подизпълнители, клаузите от настоящия договор, отнасящи се за тях остават неприложими и 

отпадат. 
 

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение (по образец № 3 от документацията за участие) и Техническото предложение (по 

образец № 4 от документацията за участие), подадени от Изпълнителя 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; 

 – документ за удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение на договора. 
 

 Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  УПРАВИТЕЛ: 

             /СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                           /………………… / 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

             /АГЛАЯ МИНЕВА/ 


