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                Приложение № 5 

ПРОЕКТ! 

 

 

ДОГОВОР  
 

№ ............... /.................2017г. 

 

Днес, ………….2017г., в гр. София между: 

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), 

при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 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) 

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден 

протокол №…………………….. от Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” за избор на изпълнител на обществена поръчка съгласно реда на чл. 

20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Услуги по почистване на резервоари, собственост на ДА 

ДРВВЗ”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

и при условията на този договор да извърши услуги по почистване на резервоари с обем, 

номера и местонахождение съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Ценовото и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 

договор. 

Чл. 2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 1 (една) година от неговото 

подписване и съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 

спецификация (Приложение № 2) към обявата, неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 3. (1) Общата цена на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на ............................ (..............сумата словом..............) лева, без 

включен ДДС. 

(2) Общата цена по ал. 1 се формира на база следните единични цени: 

 

2.1. за 1 брой резервоар с обем 50 000 м3 - .....................(..............сумата 

словом.............................) лева без ДДС, съответно за 2 броя резервоара с обем 50 000 м3 - 

………………… (..............сумата словом..............................) лева без ДДС; 
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2.2. за 1 брой резервоар с обем 5000 м3 - ....................... (..............сумата 

словом..............................) лева без ДДС, съответно за 9 броя резервоари с обем 5000 м3 - 

………………. (..............сумата словом.......................) лева без ДДС; 

 

2.3. за 1 брой резервоар с обем 400 м3........................ (..............сумата словом..........................) 

лева без ДДС.  

 (3) Услугата по ал. 2, включва всички транспортни и други разходи във връзка с 

изпълнението на обществената поръчка.  

(4) Възложителят дължи плащане само за одобрени и действително извършени 

услуги по чл. 1. 

Чл.4. (1) Начинът на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е с платежно нареждане в български 

лева, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

     

        (2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

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

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

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

(3) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва за всеки почистен резервоар, 

в срок до 15 (дневен) дни, от представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централно 

управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ на протокол за удостоверяване на извършената работа и 

фактура за извършената услуга. Плащането се извършва и след одобрение от Министерство 

на финансите. 

        (4) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (текстът ще остане в договора за обществена поръчка ако е приложим). 

 

II. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

 

       Чл.5. След приключване на почистването на резервоара, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

подпише двустранен протокол с упълномощено лице на съответната териториална дирекция 

(в зависимост от местонахождението на резервоара), за удостоверяване на извършената 

работа; 

        Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва в срок до 10 работни дни от датата на подписване на 

протокола по предходния член, да представи същия ведно с фактура за извършената услуга в 

ЦУ на ДА ДРВВЗ; 

Чл.7. Когато за частта от услугата, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалата услуга, подизпълнителят 

представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугата за 

съответния етап, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя (текстът 

ще остане в договора за обществена поръчка ако е приложим). 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугата по чл. 7, при 

спазване на разпоредбите от настоящия раздел, и заплаща възнаграждение за тази част на 

подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен 

протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането 

за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 

отказа (текстът ще остане в договора за обществена поръчка ако е приложим). 

 Чл.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя (текстът ще остане в договора за обществена поръчка ако е приложим). 
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да притежава разрешителните документи от ДАНС за извършване на дейността, 

предмет на договора, които да са валидни през целия срок по чл. 2 или ако срокът на 

валидност на някой от тези документи изтича през времето на действие на договора, 

валидността на същия да се поднови своевременно; 

2. да извърши услугите, предмет на договора, съобразно заявка от Териториална 

дирекция „Държавен резерв" - гр. Бургас, Териториална дирекция „Държавен резерв" - гр. 

Пловдив или Териториална дирекция „Държавен резерв" - гр. София (в зависимост от 

местонахождението на резервоара), като изпълнението следва да започне в срок до 5 работни 

дни от получаването й;     

3. да изпълни дейностите по чл. 1 в посочените в Техническата спецификация срокове; 

4. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя 

в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими (текстът ще остане в договора за 

обществена поръчка ако е приложим); 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, 

съгласно действащото законодателство, при изпълнението на договора, като за целта осигури 

лични предпазни средства на работниците, проведе необходимите инструктажи по 

безопасност и съблюдава изпълнението на нормите за техническата и пожаро-аварийна 

безопасност; 

       6. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в 5-дневен срок от сключване на този договор. В срок до 3 (три) дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на 

посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП (текстът ще остане в договора за обществена поръчка 

ако е приложим). 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи информация и изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 

местонахождение на базата и резервоара съгласно получената заявка; 

2. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

при договорените условия. 

3. да изпълнява задълженията си по договора в почивни и празнични дни, при 

необходимост и след разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугите по почистване в договорените 

срокове, заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка, относно 

качественото му изпълнение, без с това да затруднява оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при поискване да получава информация за хода на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да приеме окончателното изпълнение на работата. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с 

изпълнението на договора; 
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2. да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията и в срока на 

настоящия договор. 

                             V . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция за добро 

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

договора без включен ДДС, която се представи при сключване на настоящия договор под 

формата на банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или като парична сума, по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

  

БАНКОВА СМЕТКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

 

  (2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на срока 

на изпълнение на договора при положение, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил точно всички 

свои задължения по договора. 

  (3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи гаранция за изпълнение под формата на 

банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде със срок на валидност най-малко с 

30 дни след срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, 

неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното 

обезщетение и следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и 

безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо изявление 

за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение. 

(4) 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 възлагане на обществена поръчка. Възложителят може да 

усвои от гаранцията за изпълнение сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка 

по чл. 16 и чл. 17 от договора. 

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

лихви след изтичане срока на действие на договора, предмет на обществената поръчка, както 

и след писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо номер на банкова сметка, 

по която да бъде възстановена гаранцията. 

(6) 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. 

 

VІ. КАЧЕСТВО 

     

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на услугите по 

почистване на резервоара, предмет на обществената поръчка. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл.16. При виновно, пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 5 % (пет процента) върху стойността на договора без ДДС, която се 

усвоява от внесената гаранция за изпълнение.  

Чл.17. За забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) на ден 

върху стойността на договора без ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в 

случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Неустойката се усвоява от внесената 

гаранция за изпълнение или се прихваща от дължимата сума по договора. 

Чл.18. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, независещи от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

има право да получи възнаграждение в размер само за изпълнената част. 

Чл.19. За претърпените вреди, във връзка с настоящия договор, изправната страна по 

него има право да търси по съдебен ред обезщетение от неизправната страна, в съответствие 

с общите правила на гражданското законодателство. 

 

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл.20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) 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. 

(3) 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 до 3 /три/ дни от настъпването на непреодолимата 

сила. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.21. Настоящият договор се прекратява с изпълнението на неговия предмет. 

Чл.22. (1) Договорът може да се прекрати:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

2. едностранно и с предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отпадане на 

необходимостта; 

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

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие; 

4 при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. при използване на подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

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

       6. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;  

7. при отнемане на някой от разрешителните документи за извършване на дейността, 

предмет на договора. 

(2) Договорът може да се прекрати от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 10, т. 1 за своевременно обновяване 

на валидността на някой от разрешителните документи.  

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ e:  

- ……………………………………………………………………………......... 

- ……………………………………………………………………………......... 

- ……………………………………………………………………………......... 

(2) Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

- …………………………………………………………………………………. 
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Чл.24. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор, без писменото съгласие на другата страна.  

Чл.25. 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.26. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Чл.27. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането му в 

деловодството на ДА ДРВВЗ. 

Чл.28. Неразделна част от договора са:   

- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Чл.29. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи 

издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, и 3 от 

ЗОП и документ за удостоверяване на внесена гаранция (оригинал) за изпълнение на 

договора. 

 

Чл.30. В 10-дневен срок след подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

необходимите документи на служителя по сигурността в ЦУ на ДА ДРВВЗ, за да бъдат 

издадени необходимите разрешителни от Държавна агенция „Национална сигурност“ 

(ДАНС). Изпълнителят представя документи за всички лица, които ще изпълняват 

договора. 

 

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

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

 

 

 

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

 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                         /……………………/  

 

 

                                                                                             

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ………………      

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/   

 

 

 

 

 

 

 


