
                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                     ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№................................. 

гр. София.................................2016  год. 

           Днес .........................2016 год. в гр. София се сключи настоящият договор 

между: 

          Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, чрез 

Териториална дирекция „Държавен резерв„ - гр. София представлявана от инж. 

Димитър Янков Попов – Директор на ТД ДР и Радослава Стоянова Илкова -

началник отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, със седалище гр. 

София, ул. Алдомировска №114, ЕИК 8319136610040, наричан за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и 

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

............, ж.к. .............., ул. 

„..........................” № ......, с ЕИК: ...................., представлявано от 

...................................... – в качеството 

му/й на.........................., с ЕГН: ............................., наричан за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна, въз основа на проведена обществена поръчка 

по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет контрол и измерване на импеданс 

на контура „фаза – защитен проводник“ и съпротивление на защитни 

заземителни и мълниезащитни заземителни уредби намиращи се на следните 

обекти: Административна сграда на ТД ДР – гр. София: по Чл.1, т.1.1.- 65 т. / по 

Чл.1,т.1.2.- 1т., Складова база Ботевград- по Чл.1,т.1.1- 163 т./ по Чл.1,т.1.2.- 57 

т., Петролна база Антон - по Чл.1,т.1.1- 140 т./ по Чл.1,т.1.2.- 60 т., Складова база 

Самоков   - по Чл.1,т.1.1-  72 т./ по Чл.1,т.1.2.- 32 т., Складова база  Разлог     - по 

Чл.1,т.1.1-  16 т./ по Чл.1,т.1.2.- 6 т., съгласно Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по образец на Приложение №5 /от публичната покана/ и във 

връзка с чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чрез Органите си за 

контрол от вида  „А“  приема да извърши контрол и измерване на: 

      т.1.1.   Импеданс на контура „ фаза – защитен проводник „ 

      т.1.2. Съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни 

уредби. 

намиращи се на следните обекти: 



- Административна сграда на ТД ДР – гр. София: 

                                                  по Чл.1, т.1.1.- 65 т. / по Чл.1,т.1.2.- 1т.  

- Складова база Ботевград- по Чл.1,т.1.1- 163 т./ по Чл.1,т.1.2.- 57 т. 

- Петролна база Антон      - по Чл.1,т.1.1- 140 т./ по Чл.1,т.1.2.- 60 т. 

- Складова база Самоков   - по Чл.1,т.1.1-  72 т./ по Чл.1,т.1.2.- 32 т. 

- Складова база  Разлог     - по Чл.1,т.1.1-  16 т./ по Чл.1,т.1.2.-    6 т.       

      

 

ІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.2. Да определи отговорното длъжностно лице, осигуряващо достъп до 

съоръженията за контрол и приемане на извършената работа и спазване на 

условията по безопасност на труда, в договора и в документацията за участие в 

процедурата; 

Чл.3. Да осигурява свободен достъп до територията на монтираните съоръжения,  

през цялото работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4. Да осигури помощен персонал за неквалифицирани дейности. 

Чл.5. Да поддържа апаратурата и електросъоръженията при нормални 

експлоатационни условия, съгласно монтажно – експлоатационните инструкции 

за съоръженията и да извършва системни профилактични прегледи и текущо 

поддържане. 

Чл.6.  Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

ІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.7. Да извърши контрол и измерване от вида  „А“ и съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

        т.7.1. Измерване на контура „фаза – защитен проводник“ 

         т.7.2.Измерване на съпротивление на защитни заземителни и 

мълниезащитни заземителни уредби. 

Чл.8. Контрола и измерването, предмет на настоящият договор се извършва по 

график, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  Чл.9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

 



ІV.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

  Чл.10. Заплащането на услугата става както следва: 

      т.10.1. Цената на услугата е без ДДС и се определя съобразно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

     т.10.1.1. Импеданс на контура „фаза – защитен проводник „ – .........лв. за една 

точка. 

      т.10.1.2. Съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни 

заземителни уредби – ................. лв.  за една точка. Обща цена на услугата по 

договора –...................лв. 

      т.10.2. В ценовото предложение за измерена точка, са включени 

транспортните разходи и други разходи, за извършване на услугата.  

      т.10.3. Цените на услугата, посочена в т. 10.1.1 и  т. 10.1.2 са без ДДС. 

      т.10.4. Приемането на извършената работа става чрез Сертификат за контрол, 

включващи протоколите, подписани двустранно от лицата извършили контрола 

и отговорното длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

      т.10.5. Цената на услугата по настоящия договор се заплаща от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно т. 10.1.1 и  т. 10.1.2 от договора, като общо цената по 

договора е .... лв. с ДДС 

    т.10.6.1. Начинът на плащане е по банков път, по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с платежно нареждане, в български лева. 

    т.10.6.2. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 15 

(петнадесет) дни по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 10.6.3., 

след представяне на фактура, сертификати за контрол и протоколи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва чрез  Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. София. 

   т.10.6.3. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

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

BIC: .................................... 

IBAN: .................................. 

    т.10.6.4. 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 чл.6. 



         

        VI.        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане 

на услугата, ако са налице отклонения или недостатъци от законоустановените 

изисквания. 

Чл.12. При забавяне на една от страните по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,5% от общата цена по договора с ДДС за 

всеки просрочен ден. 

  Чл.13. Настоящият договор е със срок на действие до 30.06.2016 г. от неговото 

сключване и влиза в сила от дата на подписването му. 

  Чл.14. Договорът може да бъде прекратен от страните по взаимно споразумение 

или с  едномесечно писмено предизвестие. 

 Чл.15. При виновно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се прекратява автоматично. 

   Чл.16. Настоящият договор се прекратява в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

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

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

   Чл.17.1. Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е: Цветан Славчев – Началник отдел УСБКРЗ към ТД ДР гр. София, тел. 02 802 

9069, GSM 0889 211 810. 

    т.17.2. Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

...................................., тел./факс: ........................., e-mail: ......................, GSM: 

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

    Чл.18. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия 

договор следва да са направени в писмена форма. Писмената форма се смята за 

спазена и когато съобщението е изпратено по факс. 

    Чл.19. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна. 

    Чл.20. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване 

пред компетентния съд. 

    Чл.21. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 



    Чл.22. При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП от, а именно: 

- документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в оригинал или 

нотариално заверени копия на посочените документи, 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, в този случай участникът ги посочва изчерпателно в 

декларацията си, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП.      

     Неразделна част от договора са:  

      1. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на Приложение 

№1 /от публичната покана/;  

      2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на Приложение № 2 

/от публичната покана/. 

     3.Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по образец на 

Приложение №5 

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

всяка страна. 

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. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                                                                                         

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

/ инж. Димитър Попов /                                         / .................................. / 

Директор ТД „ДР“,София                                        ................................... 

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

 / Радослава Илкова / 

н - к отдел „ФДПО“ 

 


