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                Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ! 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

№ ............... / ................2016г. 

 

Днес, ………….2016 г., 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, 

наричана 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/физическото лице) 

ЕГН ……….…….……, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП, след проведена обществена поръчка, чрез 

публична покана, с предмет „Изграждане на компютърна мрежа с електрозахранване 

и активно оборудване в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – София и 

доставка с конфигуриране на защитна  стена в Централно управление на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради компютърна мрежа с 

електрозахранване и активно оборудване в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – 

София и да достави с конфигуриране защитна  стена в Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”(наричани за кратко 

стоките/оборудването), а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да му заплати за доставеното оборудване и 

извършените услуги, за количества и по цени, описани в офертата на Изпълнителя, 

подадена за участие в обществената поръчка, неразделна част от договора. 

Предметът на обществената поръчка (проектът) се разглежда като единна задача по 

пълен инженеринг: проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, както 

следва: 

   Изграждане на компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване 

Териториална дирекция „Държавен резерв“ – София, включващо: 

- Компютърна мрежа; 

-    Електроинсталация със самостоятелно табло и UPS, осигуряваща денонощно 

непрекъсваемо захранване на наличната и новата компютърна техника в девет помещения. 

 Доставка с конфигуриране на защитна стена в Централно управление на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, включваща: 

- Защитна стена отдалечен офис; 

- Комутатор; 

- Защитна стена централен офис; 

- Непрекъсваемо токозахранване UPS. 

 

 



 2 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави цялото оборудване и ще извърши всички 

услуги, предмет на обществената поръчка, описани в Техническата спецификация – 

Приложение № 2 от документацията за участие, в срок до ………………. календарни дни, 

(но не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на издаване на 

разрешителни от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за достъп до 

стратегически обекти (сградите на Централно управление на ДА ДРВВЗ и Териториална 

дирекция „Държавен резерв“ – София) на всички лица свързани с изпълнението на 

обществената поръчка.  

(2) Срокът на действие на настоящия договор е до изтичането на гаранционния 

срок на изградената компютърна мрежа с електрозахранване и активно оборудване, ведно 

с всички нейни компоненти в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – София и на 

защитната стена в Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, като гаранционните срокове се посочени в Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на 

предаването на оборудването най-малко 1 (един) ден  преди датата на доставка. 

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Обща цена за изпълнение на цялата обществена поръчка, в размер на 

……………………(…………....) лева, без включен ДДС, съответно 

……………………(……………) с ДДС, в съответствие с Ценовото предложение 

(Приложение № 3 от документацията за участие – неразделна част от договора) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Всички транспортни и други разходи, свързани с изпълнението на обществената 

поръчка и настоящия договор, както и всички други разходи, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

В посочената цена са включени: 

- всички транспортни разходи, вносни мита и такси, инсталационни и 

конфигурационни разходи, както и всички други разходи, свързани с изпълнение на 

обществената поръчка. 

- всички необходими за оптималното функциониране на компютърна мрежа с 

електро-захранване и активно оборудване в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – 

София, компоненти, материали, части, консумативи, оборудване, софтуер и други - в 

комплект, проектиране, монтаж, измерване, настройка, и друго необходимо. 

 - всички необходими разходи за пускане на компютърната мрежа в действие и 

нейната нормална работа; 

-   гаранционна и сервизна поддръжка. 

(3) Плащането по договора, ще се осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

български лева, по банков път, с платежно нареждане, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка, както следва:  
 

БАНКА…………………………………………….. 

IBAN………………………………………………. 

BIC………………………………………………….. 
 

(4) Плащането ще се извърши в срок до 7 (седем) работни дни след доставката 

цялото оборудване и пускането в експлоатация на компютърната мрежа с 

електрозахранване и активно оборудване в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – 

София и на защитната стена в Централно управление на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси”, удостоверено с подписването на приемо-предавателни 

протоколи и след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по посочената по-горе сметка, в срок от 3 (три) дни, считано 

от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(6) Договорената цена за изпълнение на обществената поръчка е окончателна и не 

подлежи на преразглеждане в срока на договора, освен ако е в полза за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях дейности по договора. Приемането на работата на подизпълнителя се 

извършва чрез подписване на тристранен протокол. 

 

IV. КАЧЕСТВО, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

Чл. 4. (1) Качеството на оборудването и на предлаганите услуги следва да отговаря 

на параметрите и техническите характеристики, посочени в Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в обществената поръчка - Приложение № 8,  неразделна част 

от настоящия договор, съобразено с Техническата спецификация (Приложение № 8 от 

документацията за участие). 

(2) Изграждането на компютърна мрежа с електрозахранване и активно 

оборудване, следва да се извърши в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – София,  

на адрес - София, ул. „Алдомировска“ № 114.  

Доставката с конфигуриране на защитна стена, следва да се извърши в сградата на 

Централно управление на ДА ДРВВЗ, на адрес - гр. София 1000, ул. „Московска” № 3.  

За доставеното оборудване, предмет на договора и за пускането в експлоатация на 

компютърната мрежа с електрозахранване и активно оборудване в Териториална дирекция 

„Държавен резерв“ – София и конфигурираната защитна стена в Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, страните подписват 

протокол. 

(3) При предаването на оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го преглежда за явни 

недостатъци и ако има такива ги отбелязва в приемо-предавателния протокол, по 

предходната алинея. 

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

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

(5) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 5. (1) Рекламации за вид, количество и явни недостатъци се правят с 

подписването на протокола съгласно чл. 4, ал. 2 от настоящия договор. 

            (2) Оборудването, което не е прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се заменя от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с ново до 48 часа от рекламацията. 

(3) Рекламации за скрити недостатъци се правят в срока на гаранцията на стоките, 

съгласно чл. 9, ал. 1 от настоящия договор. 

 

VI. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в 

размер на …………………………….. лева, представляваща 5 % (пет на сто) от стойността 

на договора без включен ДДС, която се представя при сключване на настоящия договор, в 

парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена в Приложение № 1 от 

документацията за участие в обществената поръчка)   или  като  банкова  гаранция. 
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(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде 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 най-дългия гаранционния срок, 

предложен от участника. 

(3) Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение може да бъде 

задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или изцяло 

задълженията си по договора за обществената поръчка. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи 

лихви в срок от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционния 

срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранциите, 

включително при тяхното възстановяване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Гаранцията за добро изпълнение, в пълен размер, служи за обезпечаване 

гаранционната поддръжка по договора. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 7. (1) 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.  

(2) 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. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за скрити недостатъци на оборудването. В тези 

случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с някое от следните права: 

 1.  да върне оборудването и да иска обратно платената цена; 

 2.  да задържи оборудването и да иска намаляване на цената; 

 3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 4. да иска да му бъде предадено оборудване без недостатъци в замяна на това, 

която е получил с недостатъци, като всички разходи по замяната са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 5. да иска безплатно извършване на ремонт. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато вещта е погинала 

или е била повредена, ако това е станало поради нейните недостатъци. 

(5) 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. 

 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 8. (1) „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от 

извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 

страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 
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(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състоят 

непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби. 

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора.  
(6) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 

спира. 

 

IX. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно стоките, 

предмет на настоящия договор, в съответствие с гаранционния срок, посочен в неговото 

Техническото предложение, неразделна част от договора. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на стоките в 

експлоатация. Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. 

(3) Всички дефекти, които не са причинени от неправилно действие на персонала 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок 

от уведомяването му. 

(4) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 

техниката до сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетите гаранционни 

задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на повредата на 

друга фирма, като разходите в този случай са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) При възникване на необходимост от консултации във връзка с монтажа и/или 

експлоатацията на стоките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специалист по 

местонахождението на стоките в рамките на работния ден. 
 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 10. Настоящият договор се прекратява: 

(1) с неговото изпълнение и изтичането на срокът на неговото действие; 

(2) преди изтичане на уговорения срок в следните случаи: 

            - по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при положение, че не 

се нарушават изискванията на ЗОП; 

          - едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

            - при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7 (седем) 

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

                             - при използване на подизпълнител от страна на изпълнителя, без същия да е 

декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, 

посочен в офертата му; 

(3) В случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

(4) 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. 

 

ХІ. СПОРОВЕ 

 

Чл.11. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 
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Чл.12. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване, ще бъдат разрешавани според разпоредбите на българското 

законодателство от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

  

Чл.13. Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията си по настоящия договор. 

Чл.14. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 43, 

ал. 2 от ЗОП. 

Чл.15. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл.16. Неразделна част от договора са: 

– техническото предложение на изпълнителя (Приложение № 8 от документацията 

за участие); 

–  техническата спецификация (Приложение № 2 от документацията за участие); 

– ценовото предложение на изпълнителя (Приложение № 3 от документацията за 

участие). 

При подписването на договора се представиха следните документи: 

– документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП;  

– декларация, попълнена по образец – Приложение № 6 от документация за участие 

в обществената поръчка, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

– документ за удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение на договора (ако 

изпълнителят е специализирано предприятие, гаранция за изпълнение не се изисква). 

 

ВАЖНО! В 10-дневен срок след подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя необходимите документи на служителя по сигурността в ЦУ на ДА ДРВВЗ 

и в ТД „ДР“ гр. София, (където ще се изпълнява поръчката), за да бъдат издадени 

необходимите разрешителни от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). 

Изпълнителят представя документи за всички лица, които ще изпълняват договора. 

  

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. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ.............................                                                   ……..................... 

 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                                 /............................/ 

  

                                                                                          

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. 

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 


