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Приложение № 5 

                ОБРАЗЕЦ ! 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  
 

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

 

Днес, ………………. 2016г., в гр. София между: 

 

1. 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 

2.  „……………………………..” …………., със седалище и адрес на управление гр. ...... , ул. ...... 

№ ......, регистриран по фирмено дело №  ...... / ...... ддммгггг по описа на ..................................... 

съд, с БУЛСТАТ/ЕИК ......, представлявано от 

..................................................................................................................................,      

(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството), с ЕГН ………….……, 

наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

на основание чл. 183, при условията и реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчка (ЗОП) и 

във връзка с Решение № …………/………….2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за определяне 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, 

инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от 

вода /ИСТРВ, СКИД/  и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол 

/ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“, се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Проектно 

решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна 

система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/  и Интегрирано комуникационно 

устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД 

„Държавен резерв“ – гр. Бургас, съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в 

Техническата спецификация- Приложение №2 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за изпълнение на поръчката съдържащо и Предложението за изпълнение на поръчката, ведно с 

всички приложения към него (Приложение №6). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности: 

1. Представя Проектно решение по всички части на окомплектовката на измервателна 

система за течности различни от вода и за ИКУНК; 

2. Доставя и монтира нов СКИД съгласно записаните изисквания в Техническата 

спецификация (Приложение № 2). 

3. Доставя и монтира ИКУНК в Контролна зала; 

4. ИКУНК системата ще отговаря на изискванията на Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за 

специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за 

измерване на акцизни стоки. 

5. Осъществява връзка между новоизградената измервателна система за течности различни 

от вода, съществуващите измервателни системи на обекта, разположени в ЖП и Авто естакади и 

Помпени станции и ИКУНК. 
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6. Полага необходимото количество захранващи и сигнални кабели по изградени кабелни 

трасета. Разстоянието от мястото на монтаж на измервателната система за течности различни от 

вода до захранващата точка е 200 м., и до Контролна зала 40 м. Разстоянията от другите 

измервателни системи за течности различни от вода, монтирани на ЖП и Авто естакадите и 

Помпените станции до захранващата точка и до контролната зала е общо 1000 м. 

7. Осъществява необходимите временно строителство и подготвителни работи. 

8. Изгражда стоманобетонен фундамент за монтаж на измерителната система. 

9. Извършва Демонтажни и Строително-монтажни работи необходими за изпълнението на 

проектното решение в това число и всички необходими механични дейности. 

10. Осъществява безразрушителен контрол на извършените заваръчни дейности на обекта.  

11. Осъществява единични, комплексни и приемни изпитания. 

12. Осъществява Авторски надзор за всички проектни части; 

13. Представя изпълнителна и екзекутивна документация. 

14. Пуско-наладъчни дейности на системите. Ще представи Тест-протокол от извършеното 

изпитване за съответствие с изискванията за максимални допустими грешки, от който да е видно, 

че постигнатите по време на производството грешки не надвишават стойностите указани в т. 1.5. 

за типа. (т.1.5. от ,,Основни характеристики на оборудването/системата/“ от Техничеката 

спецификация) 

15. Осъществява въвеждане в експлоатация на съоръженията след изпълнените монтажни 

дейности. 

16. Извършва обучение на служители на Възложителя за работа с измерителната система. 

 

 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор (цялостно изграждане и пускане в 

експлоатация на системата (оборудването) е………………дни (по предложение на участника, 

съобразно техническото му предложение, но не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) дни, 

считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка). 

(2) Срокът започва да тече от датата на сключване на договора. 

(3) В срока по ал. 2 не се включва времето за престой по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по 

други причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) За наличие на обстоятелства по ал. 3 се съставя протокол, подписан от представители на 

двете страни. 

 

 

III. ГАРАНЦИОНЕН СРОК  

Чл. 2а (1) Гаранционният срок на системата (оборудването) като цяло, включително на всеки 

един елемент от нея, е ………………………… (но не по-малко от 5 години), съгласно 

Приложение № 6 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен 

протокол/акт или друг документ за приемане на работата.  

(3) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния 

срок дефекти в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писменото уведомление от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(5) В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната алинея, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този 

случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на 
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дефектите в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното 

отстраняване 

 

 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл.3. (1) Общата цена за изпълнение на обществената поръчка (съобразно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) е:.....................................(……..сумата словом.......................) 

лева  без ДДС, съответно …………… (..............сумата словом......................................) лева с ДДС.              

       

(2) В цената по ал. 1 са включени (цените са съобразно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ): 

- Количествено-стойностна сметка (по окрупнени дейности и показатели)…… лв/без ДДС; 

-Проектно решение…….  лв./без ДДС; 

-Част Електро и АТП…… лв./без ДДС;  

-Доставка и монтаж на ИКУНК…… лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на СКИД, ведно с пълното окомплектоване на системата (Тръби и 

механични части на измервателната система за течности различни от вода и др.)….  лв./без ДДС. 

-Строителна част фундамент и др. ….. в лв/без ДДС. 

 

 Договорените цени са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен ако са в 

полза за Възложителя. 

 

1. Плащания по договора:  

1.1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора с включен ДДС.  

 Авансовото плащане се изплаща в 10 (десет) дневен срок след подписване на договора и 

представяне на гаранция (в оригинален документ!), обезпечаваща пълния размер (100%) на 

отпуснатия аванс, и фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за авансовото плащане се 

представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка (в полза 

на ДА ДРВВЗ), която обезпечава изпълнението (в пълен размер) чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на 

гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. 

1.1.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за авансово плащане под формата на 

парична сума, същата се внася по банковата сметка на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ): 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

1.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банковата гаранция за авансовото плащане, същата 

следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна, без 

протест и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът й на валидност да бъде не по-кратък от 

90 (деветдесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 2, ал. 1.  

1.3. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до три 

дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване на аванса“ ще е налице след 

подписването от страните на приемателно-предавателен протокол за монтажа на цялата система 

(оборудване), проведените тестове за безаварийна работа, след нейното сертифициране, съгласно 

действащото законодателство, както и след представяне на удостоверения/документи, 

удостоверяващи обучението на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура (оригинал).  
1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояване на гаранцията за авансово плащане, в случай 

че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил никаква 

работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на 

изплатения аванс. В последния случай усвояването на представената гаранция е до размера на 

неусвоения аванс. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доброволно е изплатил обратно на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължимата сума по авансовото плащане при неговото поискване, мотивирано от 
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гореописаните условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не пристъпва към усвояване на гаранцията за авансово 

плащане, а същата се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 дни от постъпване на дължимата сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Окончателното плащане по договора е в размер на разликата между общата цена за 

изпълнение на поръчката (договора),  и стойността на изплатения аванс (авансовото плащане). 
(4) Плащането по сключения с избрания изпълнител договор ще се осъществи от страна на 

възложителя, по банков път, с платежно нареждане, в български лева, по банкова сметка на 

Изпълнителя, в срок до 10 (десет) работни дни, след двустранно подписване на приемателно-

предавателен протокол за монтажа на цялата система (оборудване), проведените тестове за 

безаварийна работа, след нейното сертифициране, съгласно действащото законодателство, както 

и след представяне в ЦУ на ДА ДРВВЗ на удостоверения/документи, удостоверяващи 

обучението на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура (оригинал). 

 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

IBAN: ………………..; 

BIC: ………………….; 

При Банка: …………..; 

Титуляр:………………; 

 

 (5) Когато е сключен договор с подизпълнител, за частта от поръчката, която се изпълнява 

от подизпълнителя и може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя, като разплащанията, в този случай се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да 

го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

          1.  Към искането по ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

          2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 5, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва: 

1. Да е посочил подизпълнителя в офертата му за участие в обществената поръчка;  

2.  В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят да изпрати копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

(7) Ако се сключи договор с подизпълнител, същият няма право да превъзлага една или 

повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности 

съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, 

количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 10 от 

настоящия договор. 

4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с 

техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно 

настоящия договор.  

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

Чл.6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия 

договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по 

договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на 

договора. 

Чл.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.  

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.3. 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.  

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на които възникнат: 

 - смърт или злополука на което и да било физическо лице; 

 - загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обекта, вследствие 

изпълнение предмета на договора. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.8. Гаранция за изпълнение: 

1. Участникът, определен за Изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. 

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, банкова 

гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

3. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
 

  Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”: 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

 

 Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде 

неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а 

срокът на нейната валидност да бъде 2 (два) месеца след изтичане на гаранционния срок на 

системата (оборудването). Гаранцията за изпълнение на договора се представя от определения за 

изпълнител участник към момента на неговото сключване. 

4. Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

обезпечава изпълнението на договора, в размер на 5% от договорната стойност без ДДС. 

5. Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на възложителя за вреди, произтичащи от 
договорната отговорност на изпълнителя. 

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
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определени в настоящия договор. 
7. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото 

да търси обезщетение за претърпени вреди. 

9. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията по т. 1 в срок от 10 дни след изтичане на гаранционния срок на системата 

(оборудване), без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

него. 

10. Гаранцията за изпълнение, в пълен размер, обезпечава гаранционната поддръжка на 

системата (оборудването) предмет на договора. 

11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 

спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

12. За обезпечаване на гаранционната отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи 

Застрахователна полица по смисъла на чл. 173 от ЗУТ след приемане на работата по чл. 9 и 

заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 3. 

13. В случай че Изпълнителят представи Застрахователна полица по смисъла на чл. 173 от ЗУТ в 

полза на Възложителя, със 100% покритие стойността на договора без ДДС и период на 

застраховката – до деня на изтичане на гаранционния срок на системата (оборудването), 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 15 дни от представянето на 

полицата. Застраховката покрива вреди, възникнали в периода на експлоатация в рамките на 

гаранционния период, претърпени от Възложителя и/или трети лица в резултат на 

неизпълнение на задълженията на Застрахования, съгласно закона и договора за изпълнение на 

посочения в полицата обект. 

14. Заплащането на застрахователната премия, в случай на представяне на застраховка по т. 12, е 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при 

подписване на застрахователния договор.  

15. Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в 

полицата срок или той да се променя без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на 

застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период 

настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от всички 

застрахователни документи и да го уведомява за всички обстоятелства, относно изпълнението на 

задълженията си по застрахователния договор. 

 

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл.9. Приемането на извършената работа по Чл. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

9.1. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по 

чл.9.  на двустранен протокол/акт или на друг документ. 

9.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

 

VІIІ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.10. (1) За забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет на сто) на ден 
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върху стойността на договора без ДДС, но не повече от 5 (пет) %, която се усвоява от внесената 

гаранция за изпълнение или се прихваща от дължимата сума по договора, както и обезщетение за 

претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорната 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, която се усвоява 

от внесената гаранция за изпълнение, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка. 

 

IX. 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. 

11.1. 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. 

11.2. 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 срок 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

  

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  

 Чл.12. (1)Настоящият договор се прекратява след изтичане на срокът му на действие. 

(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на срокът му на действие в следните 

случаи: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с 10-дневно писмено предизвестие; 

3. в случаите по чл. 118, ал. 1  от Закона за обществените поръчки. 

4. 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. 

 5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие и да удържи неустойка по чл. 

10, ал. 2, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. не изпълни или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 

(двадесет) дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци; 

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

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

който е различен от този, посочен в офертата му, с изключение на случаите по чл. 66, ал. 11 и ал. 

12 от ЗОП; 

 

ХІ. СПОРОВЕ 

 

 Чл.13. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 

 Чл.14. 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 
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разрешавани според разпоредбите на българското законодателство от компетентния съд по реда 

на ГПК. 

 

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 15. Нито една от страните няма право да прехвърля на трето лице правата и 

задълженията си по настоящия договор или части от тях, освен с изричното писмено съгласие на 

на другата страна или когато това е предвидено в нормативен акт. 

 Чл. 16. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 116 от  

ЗОП. 

 Чл. 17. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 Чл. 18. 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. 19.   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. 20. При подписването на настоящия договор страните подписват Споразумение за 

здравословни и безопасни условия на труд на основание чл.18 от Закон за здравословни и 

безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). 

 

 

ХІІІ. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 21. (1) За осигуряване на достъп на персонала на Изпълнителя до обекта за 

изпълнение на поръчката, тъй като той представлява стратегическа зона по смисъла на 

Постановление №3/10.01.2013г. на Министерски съвет за определяне на стратегическите 

обекти и дейности, който са от значение за националната сигурност, се изисква разрешение за 

достъп на лицата, които ще извършват СМР и други помощни дейности. 

(2) В 10-дневен срок след подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

необходимите документи на служителя по сигурността в ТД „ДР“ гр. Бургас, (където ще се 

изпълнява поръчката), за да бъдат издадени необходимите разрешителни от Държавна агенция 

„Национална сигурност“ (ДАНС). 

(3) Разрешението за достъп на лицата се издава след получаване на Становище за 

извършена проверка от ДАНС. 

(4) За получаване на Разрешение за достъп до строителния обект, Изпълнителят представя 

на служителя по сигурността в ТД „ДР“ гр. Бургас Списък на служителите си (три имена, ЕГН и 

длъжност), като приложи следните документи за всяко от лицата: 

-Копие на лична карта 

-Актуално копие на Свидетелство за съдимост; 

-Актуално копие на удостоверителен документ за липса на психични заболявания; 

-Актуално копие на документ за липса на водени досъдебни и съдебни производства за 

престъпления от общ характер; 

- Оригинал на попълнено на ръка Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1 от Правилник за прилагане 

на закона за Държавна агенция "национална сигурност" (ППЗДАНС). 

 (5) В случай че в представения списък с лицата, които ще извършват дейностите, предмет 

на договора, Изпълнителят е посочил лице, за което след извършената проверка от ДАНС излезе 

отрицателно становище, за същото няма да бъде издаден достъп до обектите на Възложителя. В 
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този случай Изпълнителят е длъжен да представи документите на друг специалист със 

съответната квалификация. 
 

Чл. 22. Неразделна част от договора са подадените Ценово предложение (Приложение 

№4) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката съдържащо и 

Предложението за изпълнение на поръчката, ведно с всички приложения към него (Приложение 

№6), подадени с офертата му за участие №……….. и Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 2 от документацията за участие в процедурата. 

При подписването на договора се представиха следните документи, необходими за 

неговото сключване съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва: 

 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1  ЗОП – свидетелство за съдимост; 

2. обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

3. обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

4. обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 

Когато в удостоверението от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда" се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение 

за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е 

извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

 

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. 

От договора отпадат и разпоредбите, регламентиращи формите на гаранцията за 

изпълнение, които не са приложими. 

 

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

страна. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ.............................                                      ……..................... 

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

 

 

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 
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