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Д О Г О В О Р   ДД-9/03.05.2016г. 

 

 
 за извършване на услуга за контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни 

уредби, обучение по електро-безопасност и издаване на сертификати  в следните складови 

бази към ТД „Държавен резерв" гр. Велико Търново: СБ Дебелец и Габрово,  СБ Ресен и 

Павликени,  СБ Козаревец,  СБ Поликраище, СБ Образцов чифлик и СБ Иваново 

 

Днес,03.05.2016 г., в гр. В. Търново, се подписа настоящия договор 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 

„4М Енерджи” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Средна 

гора” 8, ет.1, ЕИК 203321376, представлявано от Мирослав Митрофанов и Милен Георгиев, 

наричано накратко Изпълнител, 

от друга страна. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва услуга за 

контрол и ремонт на мълниезащитни и защитни заземителни уредби, обучение по електро-

безопасност и издаване на сертификати в следните складови бази към ТД „Държавен резерв" 

гр. Велико Търново: СБ Дебелец и Габрово, СБ Ресен и Павликени, СБ Козаревец,                              

СБ Поликраище, СБ Образцов чифлик и СБ Иваново  

  

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.2. (1) Изпълнителят се задължава да извърши възложената му работа, съгласно ценово 

предложение, което е неразделна част от този договор. 

(2) Изплащането на възнаграждението в размер на 1848,65 /хиляда осемстотин 

четиридесет и осем и 65 ст. / лева без ДДС, за извършената услуга по предмета на договора 

съобразно цените, посочени от Изпълнителят в ценово предложение (Приложение №5) – 

неразделна част от настоящия договор.  

(3) Плащането ще се извърши по банков път в 10 дневен срок, след представяне на 

фактура, протоколи и сертификати, удостоверяващи извършеното, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка: 

Банка: ДСК 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG71STSA93000022299500 
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(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. 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.3. (1) Изпълнителят се задължава да извърши услугите, предмет на договора, 

качествено и в договорения срок, съобразно изискванията на нормативната уредба за този 

вид дейност. 

(2) Изпълнителят има право да получава цената за действително извършените от 

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

всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор. 

(3) Изпълнителят се задължава след извършване на контрола и ремонта да издаде 

необходимите технически протоколи и сертификати.  

(4) 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. Към списъка да се 

посочат и регистрационните номера на автомобилите, които ще влизат на територията на 

складовите бази. 

(5) 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. 

(6) Изпълнителят се задължава при извършване на възложеното в срока за 

изпълнение, да не възпрепятства дейността на работниците и служителите в следните 

складови бази към ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново: СБ Дебелец и Габрово,                  

СБ Ресен и Павликени, СБ Козаревец, СБ Поликраище, СБ Образцов чифлик и СБ Иваново. 

 (7) Изпълнителят има право да изисква съдействие от страна на Възложителя при 

изпълнение на възложеното, когато това е необходимо. 

Чл.4. (1) Възложителят заплаща отделно ремонтни дейности, доизграждане на уредби и 

дефлектирали или повредени части като ремонта се извършва единствено след 

предварително съгласие на Възложителят по предписание и преодставена оферта на 

Изпълнителя, като тяхната стойност се фактурира допълнително към сумата по чл. 2 въз 

основа на протокол подписан от представителите на двете страни. 

(2) Изпълнителят се задължава да издава протоколи при извършените проверки за 

състоянието на системите и уредите предмет на договора, съгласно нормативните 

разпоредби. Екземпляр от издадените протоколи да се предоставя и в управлението на                  

ТД „ДР” гр.В.Търново; 

(3) Изпълнителят се задължава при извършване на ремонтни дейности и при подмяна 

на части да представя протокол за извършената ремонтната дейност, придружени с 

сертификати за качество и гаранционни срокове на вложените резервни части 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5. (1) Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя уговореното 

възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията в настоящия договор. 

 (2) Възложителят се задължава да оказва съдействие на Изпълнителя при 

изпълнение на работата, да му осигурява достъп до местата, непосредствено свързани 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. 

 (3) Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнение на работата от 

технически компетентен представител, който да присъства при процеса на контрола и 

ремонта и да дава указания, доколкото същите не надхвърлят рамките на уговореното. 
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(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя изпълнение в срок и без 

отклонение на задълженията му по настоящия договор. 

(5) Когато Изпълнителят се е отклонил от предмета на договора или работата му е с 

недостатъци, Възложителят има право да откаже приемането й докато Изпълнителят не 

изпълни задълженията си. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ 

 

Чл.6. Изпълнителят отговаря за действията на лицата, ангажирани от него за изпълнение 

на възложената работа като за свои действия. 

Чл.7. Гаранционният срок по отношение на качеството на извършените ремонтни дейности  

и доизграждане на уредби от изпълнителя e съгласно сроковете по ЗУТ както е посоченото в 

неговото техническо предложение (по образец на Приложение № 4 от документацията).  

Чл.8. (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 отстойността 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)При неизпълнение на някое от задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

удържи неустойка, която се покрива от внесената гаранция за добро изпълнение или се 

заплаща допълнително от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за всеки ден закъснение след този срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи законна лихва. 
 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.9. Договорът се сключва за срок до 30.09.2016г. и влиза в сила от датата на подписването 

му. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 10. Договорът се прекратява: 

10.1.С изпълнение на възложената работа. 
10.2. С изтичане срока на договора; 

10.3. По взаимно съгласие между страните чрез едномесечно предизвестие от една от 

страните, отправено до другата; 

10.4.При отнемане на разрешението за осъществяваната дейност на Изпълнителя или 

ограничаване на обхвата й, засягащ предмета на настоящия договор. 

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

10.6 Едностранно, от Възложителя, без предизвестие, при виновно неизпълнение на 

възложените с настоящия договор услуги от страна на Изпълнителя. 

10.7 Договора се прекратява и при недостиг на бюджетни средства по утвърдения 

лимит на Възложителя с едномесечно предизвестие. 

 

VIІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.11. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни условия на 

труд /чл.18/. 

Чл.12. Клаузите на настоящия договор могат да се изменят по взаимно съгласие с 

допълнителен писмен анекс. 
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Чл.13. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор ще 

се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по съдебен ред. 

Чл.14. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в договора, тя е длъжна 

предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не 

изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се 

считат за надлежно изпратени и получени. 

Чл.15 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.16 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

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

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение (по образец №5 от документацията за участие) и Техническото предложение 

(по образец № 4 от документацията за участие), подадени от Изпълнителят в офертата му 

за участие. 

При подписване на настоящия договор в качеството си на Изпълнител, представи 

Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 

от ЗОП и Декларация, попълнена по образец –Приложение №8 от настоящата документация, 

за липсата на обстоятелствата по чл. 47,ал. 5 от ЗОП. 

    Договорът се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 

ДИРЕКТОР НА ТД „ДР”     ПРЕДСТАВИТЕЛ:                  

ГР. В. ТЪРНОВО      
         /НИКОЛА КОСТАДИНОВ/    /....................................../

     

 

ИД НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПО ПСБ  

И СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  : 

                                    / ГАЛЯ ГУРКОВА / 

 


