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            Приложение 9 

    ПРОЕКТ! 

 

Д О Г О В О Р   

 
за преустройство на товарни асансьори съгласно предписания и чл.39 от 

Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори 

 

Днес  ............................... г., в град Велико Търново между: 

 

Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. София, 

ул.“Московска” №3  чрез Териториална дирекция “Държавен резерв” гр. В.Търново, 

ул.“Христо Ботев“ №86, представлявана от Директора Никола Костадинов и Галя Иванова 

Гуркова – ИД Началник отдел „ФДАПОПСБ” и Старши счетоводител, наричана накратко 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,  

и                     

.................................. седалище и адрес на управление: гр. .......................,                                

ЕИК ............................, представлявана от ........................................., наричана накратко 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, 

 

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема в свое задължение да 

извършва услуга за преустройство на товарни асансьори в складови бази към ТД „Държавен 

резерв” гр. Велико Търново, като извърши:  

- монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - за 13 броя 

асансьори  

- изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - за 13 броя асансьори  

- изграждане на шахтово осветление -  за 14 броя асансьори,  

съгласно предписания и чл.39 от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на 

асансьори”, подробно представени по бази в следния табличен вид: 

 
№ 

по 

ред 

  

  Складови бази 

Тип  на асансьора  

и товароподемност 

 

Брой 

асансьори 

         

           Необходими дейности 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 

 

Товарен 

2 т 

 

 

4 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление в 

кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

 

Товарен 

0,75 т 

 

 

4 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление в 

кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

 

 

2. 

 

 

 

Ресен 

 

 

 

Товарен 

0,8 т 

 

 

 

2 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление в 

кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 
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3. 

 

 

Габрово 

 

Товарен 

2 т 

 

1 

 

 - изграждане на шахтово осветление 

 

 

4. 

 

 

 

Дебелец 

 

 

Товарен 

0,5 т 

 

 

3 

- Монтиране на бутони „Стоп” в 

шахтата и над кабината на асансьора 

- изграждане на аварийно осветление в 

кабината на асансьора 

- изграждане на шахтово осветление 

 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената работа, съгласно 

ценова оферта, която е неразделна част от този договор. 

(2) Изплащането на възнаграждението в общ размер на ........................... / словом / лева без 

ДДС, за извършената услуга по предмета на договора съобразно цените, посочени от 

Изпълнителят в ценово предложение (Приложение №4) – неразделна част от настоящия 

договор и съответно за всяка база както следва: 

-  СБ Иваново - в размер на .............. / словом / лева без ДДС; 

-  СБ Ресен и Павликени - с.Ресен  -  в размер на .............. / словом / лева без ДДС; 

-  СБ Дебелец и Габрово - гр. Дебелец -  в размер на ............. / словом / лева без ДДС; 

-  СБ Дебелец и Габрово - гр. Габрово -  в размер на ............ / словом / лева без ДДС 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършване на услуга 

за преустройство на товарни асансьори по складови бази, съгласно описаните дейности по-

горе за всеки асансьор на стойност указана в ценовата оферта. 

(4) Разходите за организиране на комисия от фирма включена в регистъра и получила 

лицензия от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на СПО, ще 

бъдат фактурирани и заплатени отделно на лицензираната фирма. 

(5) Фактурирането ще става след извършен технически преглед от лицензирана фирма за 

технически надзор на СПО за извършеното преустройство в присъствието на представители на 

дружеството ИЗПЪЛНИТЕЛ и комисия от служители в складовите бази и/или от служители в 

дирекцията при ТД „ДР” гр.В.Търново, в качеството им на ползватели на асансьорите. 

Приемането на извършената работа ще става чрез тристранно подписан протокол, 

удостоверяващ преустройството на асансьорите за всяка складова база. 

(6) Плащането ще се извърши по банков път по посочена банкова сметка в 10 дневен срок 

след предоставяне на протокол, удостоверяващ действително изпълнената работа и 

представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка складова база. 

(7) Плащания ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

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

(8) 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. 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 

Чл.3. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по предмета в договора качествено 

и със срок на изпълнение до ......................................... г.. 

3.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който преустройва асансьорите е длъжен да предостави на ползвателя 

на асансьора съгласно § 1а, ал.2 във връзка с ал.1 от Наредба за безопасна експлоатация и 

технически надзор на асансьори следните документи: 
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1.Обяснителна записка за извършените промени; 

2.Техническа документация, по която е извършено преустройството; 

3.Удостоверение за качеството и сертификати на материалите и съставните части, 

използвани при преустройството; 

4. Декларация, че е оценило рисковете и извършеното преустройство е съобразено със 

съществените изисквания на приложимите за асансьора наредби по чл.7 от ЗТИП. 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след като предостави документите по §1а, ал.2 от Наредбата за 

извършеното преустройство, да организира комисия от лицензирана фирма за технически  

надзор, включена в регистъра на ДАМТН. 

3.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства дейността на работниците и 

служителите в складовата база към ТД „ДР” гр.В.Търново по договора. 

3.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата със собствени материали, съгласно ценовата 

оферта неразделна част от договора. 

3.6.Всички транспортни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно офертата. 

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви списък на лицата, които ще извършват 

дейността по предмета на договора и само посочените в списъка ще имат право на свободен 

достъп в работно време до складовите бази при ТД „ДР” гр.В.Търново.  

3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури спазването на правилата за безопасност при 

работата, както и тези, свързани с безопасността на труда от лицата, непосредствено 

извършващи работата, съобразно указанията и съдействието в тази посока от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което подписва споразумение по ЗЗБУТ. 

3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури правоспособен персонал, средства за 

измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите 

прегледи съгласно НБЕТНА. 

 

Чл.4. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената за действително извършените от него 

работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил 

своите задължения, произтичащи от настоящия договор съгласно приложената ценова 

оферта. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

изпълнение на възложеното, когато това е необходимо. 

 

Чл.5. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение за действително извършената и приета работа, съобразно реда и условията в 

настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

изпълнение на работата, да му осигурява достъп до мястото, непосредствено свързано с нея, 

както и да предоставя нужната информация на лицата, ангажирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

правилата по безопасността на труда и другите изисквания за изпълнение на възложеното.  

 

Чл.6. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да участва при извършваната дейност като предявява 

своите изисквания. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнение на работата и да 

дава указания, доколкото същите не надхвърлят рамките на уговореното. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение в срок и без 

отклонение, очертани в настоящия договор. 
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6.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на договора или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането й докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

не изпълни задълженията си. 

 

 

 

IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Чл.7 Договорът е със срок до 30.06.2016 г. и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

V. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

     

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на извършените услуги, за 

което предоставя гаранционни срокове. 

Чл.9. Гаранционният срок по отношение на качеството на вложените материали е 

.................... /словом/ (години, месеци, дни) от датата на приемане. 

Чл.10. Гаранционният срок по отношение на качеството на извършеното преустройство 

от изпълнителя е .................. /словом/ (години, месеци, дни) от датата на приемане. 

 

 

                                           VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 

        Чл.11. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

        Чл.12.  В случай че 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. Страната, засегната от 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 най-кратък срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

          Чл.14. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 

с тях насрещни задължения се спира. 

 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.15. Договорът се прекратява: 

15.1. С изтичане срока на договора; 
15.2. По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма; 

15.3. С окончателното му изпълнение; 

15.4. При отнемане на разрешението за осъществяваната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

ограничаване на обхвата й, засягащ предмета на настоящия договор. 

15.5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

15.6. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

15.7. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

15.8.Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка- 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не 

е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

15.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
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         15.9.1.не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

         15.9.2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

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

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

 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ 

 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на лицата, ангажирани от него за 

изпълнение на възложената работа като за свои действия. 

Чл.17. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.  

(2) При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.25% (нула цяло двадесет и пет на сто) на 

ден от стойността на договора без ДДС, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността му без 

ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 

договорената неустойка.  

(3) При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) върху стойността на договора без ДДС, както и 

обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената 

неустойка. 

(4) При неизпълнение на някое от задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да удържи неустойка, която се покрива допълнително от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за всеки ден 

закъснение след този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи законна лихва. 

(5) Ако недостатъците, констатирани при приемането на работата или в гаранционния 

срок, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения 

размер на разноските за отстраняване на недостатъците.  

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.18. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни условия на 

труд /чл.18/. 

Чл.19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Всички 

изменения и допълнения в настоящия договор са валидни само при условие, че са извършени 

в писмена форма от двете страни. 

Чл.20. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

Чл.21. 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. 

Чл.22. Всяка информация станала им известна във връзка с осъществяваната от тях 

дейност страните се задължават да не разпространяват на трети лица под каквато и да било 

форма, както и да изискват от служителите и подизпълнителите си спазване на същите 

ограничения за конфиденциалност. 

Чл.23. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 

при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 

България.  
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Чл.24. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл.25. 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 ЗОП. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор. 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 4 към 

настоящия договор. 

 

 

ВАЖНО! Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в 

обществената поръчка, че няма да ползва подизпълнители, клаузите от проекта на 

договор, отнасящи се за тях, се премахват от окончателния договор, тъй като са 

неприложими. 

 

 

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

всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ТД „ДР”     

гр. Велико Търново                                                                                      /                                       /                

       

                   / НИКОЛА КОСТАДИНОВ /     

 

ИД НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПО ПСБ  

И СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  : 

                                                     / ГАЛЯ ГУРКОВА / 

 

 


