
 

                                                                                                  ОБРАЗЕЦ № 4 

 

                                                  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№................................. 

гр. София.................................2017  год. 

           Днес .........................2017 год. в гр. София се сключи настоящият договор 

между: 

          Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, чрез 

Териториална дирекция „Държавен резерв„ - гр. София представлявана от инж. 

Димитър Янков Попов – Директор на ТД ДР и Радослава Стоянова Илкова –

началник на отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, със седалище 

гр. София, ул. Алдомировска №114, ЕИК 8319136610040, наричан за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и 

        „....................” ........., със седалище и адрес на управление гр. ............., район 

............, ж.к. .............., ул. 

„..........................” № ......, с ЕИК: ...................., представлявано от 

...................................... – в качеството 

му/й на.........................., с ЕГН: ............................., наричан за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и утвърден протокол №............................... от 

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. София за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, с предмет абонаментен сервиз на пожароизвестителни 

уредби с инсталации, който включва ежемесечен контрол и теническо 

обслужване на същите, съгласно Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по образец  №1, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, който включва 

ежемесечен контрол и техническо обслужване на същите, намиращи се на 

обекти:  

т. 1. Административна сграда на ТД ДР – гр. София;  

- пожароизвестителна централа – FS 5 004 – 1 бр.; 

- охранителна централа – 1 бр.; 

- пожароизвестителни линии – 5 бр.; 

- оптично – димен пожароизвестител 2030 – L – 12 бр.; 

- термодиференциален пожароизвестител 2020 -L – 1бр.;  

- звукови сигнализатори – 4 бр.; 



- ръчен бутон – 1 бр.; 

- оптичен индикатор – 9 бр; 

- телефон дайлър – 1 бр. 

 

                т.2. Складова база Ботевград; 

                - пожароизвестителна централа – FS 4 000/8 – 2 бр.; 

                - пожароизвестителна централа – FS 5 100 – 3 бр.; 

                - пожароизвестителни линии – 32 бр.; 

                - оптично – димен пожароизвестител 3030 – L – 144 бр.; 

                - оптично – димен датчик FD 8030 – 71 бр.; 

                - термодиференциален пожароизвестител 3020 – 5 бр.; 

                - звукови сигнализатори – външни – 6 бр.; 

                - звукови сигнализатори – вътрешни – 20 бр.; 

                - ръчен бутон – 40 бр. 

 

Чл.2. Абонаментният сервиз и техническо обслужване включва пълния 

обем дейности, регламентирани в Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и 

Наредба № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на 

дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане 

и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях, ISO 9001:2008 и БДС ISO 

11602- 2:2002. 
 

                  II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.3. Да осигури свободен достъп на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

територията на монтираните съоръжения през времето на ремонта и 

техническото обслужване, които следва да се извършват в работното време на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4. В случай на установяване на повреда в инсталациите, предмет на този 

договор, незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по телефона. 

Чл.5. Длъжностни лица от ТД ДР гр. София и СБ Ботевград, назначени със 

Заповед №..................................... да следят за състоянието на 

пожароизвестителната инсталация и да поддържат връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.6. В Дневник, подписан от представители на страните по договора се 

отразяват дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с експлоатацията и 

извършените ремонтни дейности. 

Чл.7. При авариен ремонт на инсталация, с изтекъл гаранционен срок 

Възложителят заплаща допълнително стойността на подменената дефектирала 

техника/елементи, след подписване на двустранен протокол и съгласуване на 

срокове. 

 

                                    III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.8. Да извършва месечни профилактики на инсталациите по чл.1 в обем 

определен в техническите инструкции на производителите и действуващите 

нормативни документи, съгласно одобрената оферта. 



Чл.9. Да извършва поддържането на инсталациите в съответствие с 

предназначението им, качествено и в максимално къси срокове, като се 

задължава да представи график за извършвне на техническото обслужване и по 

възможност, без да пречи на дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10.  В случай на повреда или авария на инсталациите, изпълнителят се 

задължава да се яви в обекта посочен от Възложителя, не по-късно от 4 часа от 

момента на уведомяването му и след констатиране на повредата да представи на 

Възложителя протокол за аварията и оферта за авариен ремонт. 

Чл.11. Да отразява в дневника по чл.6 от настоящия договор състоянието на 

инсталациите и изготви становище относно годността за експлоатация. 

Чл.12.  Да въведе картотека, в която редовно да регистрира протоколите за 

извършените ремонти, настройка и периодична проверка, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва съгласно договора, и да ги предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване.  

Чл.13. Да инструктира длъжностните лица на ТД ДР гр. София и „Складова 

база„ гр. Ботевград за компетентна техническа експлоатация на инсталациите, 

предмет на настоящия договор и за мерките по пожарна безопасност. 

Чл.14. За всеки подменен елемент по инсталациите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат и гаранционна карта. 

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

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал.1, 

т.4, б от ЗОП. 

 

                      IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.16. Цената на услугата по настоящия договор се заплаща от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ценово предложение на участника – Изпълнителя по 

образец /Приложение №3/, което се счита за неразделна част от настоящия 

договор. 

 Чл.17. Разплащането между страните се извършва с платежно нареждане в 10 

/десет/ дневен срок, след подписването на двустранен протокол и представена 

данъчна фактура от Изпълнителя. 

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:............................. 

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

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

 

 

                               V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за функциониране на съоръженията, 

включително и за вредите, настъпили от това при неизпълнение на задълженията 

си по настоящия договор. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на причинените вреди, 

настъпили от неизпълнение на задълженията му по раздел III, както и неустойка 

в размер на 15 % /без ДДС/ от размера на причинените вреди. 

 

 



                                        VI. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.20. Настоящия договор се сключва за срок от .............. година и влиза в сила 

от датата на подписването му от страните.  

Чл.21. При виновно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същия се прекратява автоматично. 

Чл.22. Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните по взаимно 

съгласие или с едномесечно предизвестие. 

Чл.23.Договорът се прекратява в случай, 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.        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане 

на услугата, ако са налице отклонения или недостатъци от законоустановените 

изисквания. 

Чл.25. При забавяне на една от страните по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,5% от общата цена по договора с ДДС за 

всеки просрочен ден. 

   

   Чл.26.1. Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е: Цветан Славчев – Началник отдел УСБКРЗ към ТД ДР гр. София, тел. 02 802 

9069, GSM 0889 211 810. 

    т.2. Лице за контакт по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

...................................., тел./факс: ........................., e-mail: ......................, GSM: 

............................... 

    Чл.27. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия 

договор следва да са направени в писмена форма. Писмената форма се смята за 

спазена и когато съобщението е изпратено по факс. 

    Чл.28. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писменото съгласие на другата страна. 

    Чл.29. 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.30. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

    Чл.31. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно 

чл.116 от ЗОП.  

     Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са:  



    - Техническа спецификация образец №1; 

    -Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на 

Приложение №5; 

   -Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на Приложение № 

3. 

     При подписването на договора се представиха следните документи:  

      - документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 3 от ЗОП;  

     - документите описани в Техническа спецификация – №1; 

     - декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП; 

    - декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП; 

    - декларация за използване/неизползване на подизпълнител; 

    - декларация за съгласие като подизпълнител; 

    - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

    - списък на техническите лица съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП;  

 

     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 състави и подписа в два екземпляра, по един за 

всяка страна. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

........................................                                      

/ инж. Димитър Попов /                                                          / .................................. / 

Директор ТД „ДР“,София                                                        ................................... 

.......................................... 

 / Радослава Илкова / 

н - к отдел „ФДПО“ 

 


