
ОБРАЗЕЦ № 6
ПРОЕКТ

ДОГОВОР  №

Днес, ...............  2016 г., в гр. Варна между:

1.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” -  гр. Варна, ул.
София №28, ЕИК №:8319136610036, представлявана съгласно пълномощно с изх.№
6500/17.11.2014г. от  Огнян Иванов – Директор и Огнян Николов Димитров – Началник
отдел ФДАПО, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

 и
2. .......................................... гр. ………………………………………………………,

ЕИК № .............................., представлявано от управителя …………………………….,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга,

на основание чл.  194  от ЗОП се сключи настоящия договор за проверка и ремонт  на
заземителите от защитните заземителни уредби и на контура “фаза – защитен
проводник”.
Страните се споразумяха за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
1. Измерване на съпротивлението, ремонт при необходимост и повторно

измерване попадащо в нормата, на заземителите от защитните заземителни уредби в:
- ЗБ Генерал Тошево – 106 броя;
- ЗБ Дончево – 36 броя;
- СБ Синдел - 40 броя;
- СБ Царевци - 5 броя;
- СБ Силистра - 10 броя;
- СБ Търговище - 42 броя;
- СБ Шумен - 1 брой;

2. Измерване на импеданса, ремонт при необходимост и повторно измерване
попадащо в нормата, на контура „фаза-защитен проводник“ в административната
сграда на дирекцията – 85 броя.

3. Издаване на сертификат за контрол с приложени протоколи от измерванията
за всеки контролиран обект, отговарящи на нормата.

Чл.2. Срокът за изпълнение на договора е до 01.12.2016г.
Чл.3. Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши по банков път

до 10 дни след подписване на  приемо-предавателни протоколи за получени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за контрол с приложени протоколи от измерванията  за
всеки контролиран обект, отговарящи на нормата в три екземпляра и получаване на
оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати възнаграждението в размер на
………….лв. / …………………………….. / без ДДС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда,
посочен в чл.4.

Чл.5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:



1. Измерване на съпротивлението на заземителите от защитните заземителни
уредби и на импеданса на контура “фаза – защитен проводник” и да издаде сертификат
за контрол за всеки контролиран обект.

2. Ремонт на тези, които не отговарят на нормата до достигането й, доказано с
нов сертификат и протокол от измерванията.

3. Документацията да се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три
екземпляра на хартиен носител с двустранни приемателно – предавателни протоколи.

4.   Да изпълни добросъвестно уговорената услуга в предмета на договора;
5.   Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми при изпълнение на услугата;
6.  Да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението

на услугата;
Чл.6. Отчитането на стойностите по протоколите от измерванията да става в

присъствието на енергетика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни услугата в срока, посочен в чл.2 от

договора.
Чл.8. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на договора са за

сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и

да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от
сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

 Чл.11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл.12. 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.

 Чл.13. При подписването на договора се представя документ за внесена
гаранция за изпълнение съгласно разпоредбата на раздел III от договора.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на
……….. лв. / ………………………………….. /, представляващи 5% от стойността на
договора без ДДС, внесени по сметка ВG 46 CECB 9790 33F2 2208 00, ВIС: CECB ВG
SF при “Централна кооперативна банка” АД клон Варна.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както
и когато прекъсне или забави изпълнението си по договора.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го
лишава от правото да търси обезщетения за претърпени вреди.

(4) При липса на възражение по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранцията по ал. 1 в срок от 15 дни  /петнадесет дни/ след приключване
на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него.

IV.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Настоящият договор се прекратява:



1. по взаимно съгласие;
2. по чл.118от ЗОП;
3.  с изпълнението на услугата;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без

предизвестие, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е
декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този,
посочен в офертата му.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,

произтичащи от този договор на трета страна.
Чл.17. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по

изключение при условията на чл.116 от ЗОП.

За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.

Неразделна част от договора са:
1. Техническа спецификация;
2. Ценово предложение;
3. Техническо предложение;
4. Двустранно споразумение, сключено по чл. 18 от ЗБУТ;

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.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор ТД ДР Варна: ………………… Управител: …………………………
                                            (Огнян Иванов)                         (....................................)

Началник отдел ФДАПО: ..................................
(Огнян Димитров)


