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         ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

 

за демонтаж на стари врати и прозорци, изработка и доставка на прозорци от 

ПВЦ дограма и врати от алуминиева дограма 

 

 
Днес, …….... 2016 г. в гр. Пловдив на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП и чл. 72 от 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 
военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. 
на Председателя на ДА ДРВВЗ се сключи настоящият договор между:  

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министерски 

съвет на Р. България, чрез Директора на Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. 

Пловдив - Лиляна Петрова Паскалева, ЕИК по Булстат 8 319 136 610 055, ЕИН по ЗДДС BG 

831913661 

наричан за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 

…………………………., ЕИК ………………, ЕИН по ЗДДС …………….., адрес: 

………………………. представлявано от ………………………….., наричан за кратко 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да 

извърши, срещу възнаграждение при условията на настоящия договор и съгласно приложена 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ демонтаж на стари врати и прозорци, изработка и доставка на 

прозорци от ПВЦ дограма и врати от алуминиева дограма в СБ Долна махала при ТД 

„Държавен резерв“ Пловдив в съответствие с техническа спецификация, приложение към 

договора. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изработката на прозорците и вратите да 

влага материали и изделия, които са качествени и отговарят на съответните технически 

изисквания. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 

Чл. 3. (1) Цената на поръчката се определя съобразно оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е 

в размер на ……………………...      

  (2) Възнаграждението по чл.3 (1) от договора включва вземане на размери, 

демонтаж на съществуваща дограма, почистването на работната площадка, изработка и 

доставка на прозорци от ПВЦ дограма и врати от алуминиева дограма в СБ Долна махала 

съгласно техническата спецификация, включително вложените материали, труд и печалба на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички транспортни разходи и други разходи във връзка с изпълнението 

на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

               (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договореното възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл.3 (1) в срок от 7 /седем/ работни дни след предоставянето на 

оригинална фактура и подписване на констативен протокол, удостоверяващ окончателното 

изпълнение на предмета на договора. 

               (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение по банков път.  

    (5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
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доказателства,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  заплатил  на  подизпълнителя/подизпълнителите  за  

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 3 (3) и чл.5 (1). 

(6) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

IBAN: ……………………………………. 

BIC код: ……………………………….. 

Банка: …………………………………... 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 
 Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката в договорения срок, при 

спазване на изискванията, заложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и публичната покана; 
(2) във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно 

качеството и стадия на  изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната дейност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да получава информация за хода на работата на изпълнителя при поискване; 
(4) да приеме окончателното изпълнение на задачата. 
(5) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  
 
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) да получи доставената дограма - предмет на договора съгласно техническата 

спецификация с приемо-предавателен протокол/и, както и да приеме цялостната работа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение; 

(2) при поискване да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, 
свързана с изпълнението на предмета на договора; 

(3) да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията и в срока по 
настоящия договор. 
 

 Чл.6. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от техническата спецификация или 

ако има недостатъци при изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да иска поправяне на същите в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването му. 

 (2) Ако отклонението от техническата спецификация или недостатъците са 

съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, като в този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) да изпълни поръчката-предмет на договора в договорения срок съгласно 

техническата спецификация и при спазване на изискванията, заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

публичната покана. 

(2) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените  в  офертата  му  

подизпълнители  в  срок  от  7 /седем/  дни  от  влизане в сила  на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

(3) да използва нови материали и изделия, отговарящи на техническите изисквания за 

качество на строителните материали, като същите се придружават от декларации за качество. 

(4) да изчисти обектите след приключване на демонтажа и преди окончателното 

приемане на извършените работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката и демонтажа по 

настоящия договор само в работни дни и в рамките на работното време на СБ Долна махала 

към ТД „Държавен резерв” гр. Пловдив, а именно от 09.00 ч. до 17.30 ч. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за качеството и точността на 

размерите на доставената дограма. 

 
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне демонтажните работи след 

приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол/и на цялото количество по договора доставена дограма. 

(2) След извършване на демонтажа, изнасянето на демонтираната стара дограма от 
сградата и почистването на обектите страните по договора подписват констативен протокол 
за установяване на изпълнението на поръчката. 

(3) Обемът на демонтираната стара дограма за деня следва да е съобразен с 
възможността за монтажа на новодоставената на мястото й до края на работния ден, като за 
целта страните по договора съгласуват работен график по дни. 

 
 Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) да получи изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното местонахождение на 

обектите за изпълнение на поръчката; 
(2) да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените 

срокове и при договорените условия. 
 
Чл.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, 

работата  на  подизпълнителите  се  приема  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  присъствието  на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 
 
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.11. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.  

(2) Общият срок на изпълнението по договора е 25 /двадесет и пет/ работни дни, 

считано от влизането му в сила. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и достави дограмата в срок до 15 

/петнадесет/ работни дни от сключването на договора, след което да извърши демонтажа на 

съществуващата дограма при условията на чл.8. 

 

 Чл.12. Договорът се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 

 

 Чл.13. Настоящият договор може да се прекрати преди изтичането на срока му на 

действие: 

 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

 2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, в случаите на 

неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е обезщетение, когато 

в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

  

  

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок не по-кратък 

от 5 (пет)  години за херметичност на стъклопакета, функционалност на обкова и качество на 

ПВЦ материала и термопанела; 

  (2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на приемо-предавателния 
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протокол/и за приемане на доставената дограма; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всякакви появили се в 

гаранционния срок дефекти в срок до 5 (пет) работни дни от предявяване на рекламацията от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.15. При  неизпълнение  или  неточно  изпълнение  от  страна  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на  някое  от  задълженията му по  договора, същият  дължи неустойка в размер на 5 %  

върху стойността на договора. 

 

 Чл.16. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,5 % на ден върху стойността на договора, считано от деня на 

забавата, но не повече от 5 %. 

 

 Чл.17. За  претърпените  вреди  от  неизпълнението,  забавянето  или  неточното 

изпълнение във връзка с настоящия договор, изправната страна има право да търси по  

съдебен  ред  обезщетение  в  съответствие  с  общите  правила  на  гражданското 

законодателство. 

 

Чл.18. (1) Отговорността на страните по договора се изключва в случаите на 

непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП. В тези случаи, срокът за изпълнение на задълженията по договора се измества със 

съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства. 

(2) В случаите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с грижата на добрия търговец 

да направи необходимото за запазване интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ограничи до 

минимум настъпването на вреди и/или загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непредвидени обстоятелства в 

случай, че е изпаднал в забава преди настъпването на тези обстоятелства. 

  
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
   Чл.19. Изменение на договора се допуска само по изключение в изрично 

предвидените в ЗОП случаи. 

 

Чл.20. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението, 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата, 

3. датата на приемането - при изпращане по факс или електронна поща. 

(3) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор са: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТД „Държавен резерв” Пловдив                                

Гр. Пловдив, бул. Марица №21                                  

 

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната, като в противен случай всички съобщения, изпратени на 

стария адрес се считат за връчени. 

 

Чл. 21. Всички спорни въпроси между страните по договора се решават чрез взаимно 

споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася до 

компетентния съд в Република България. 



5 

 

 Чл.22. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 

 Неразделна част от договора са Техническата спецификация, както и Ценовото 

предложение и Техническото предложение, подадени от Изпълнителя в офертата му за 

участие. 

 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. 

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 в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ДИРЕКТОР ТД ДР:                        

 /Лиляна Паскалева/ 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 

В ОТДЕЛ ФДАПО: 

/Цветелина Чолакова/ 


