
  

ДОГОВОР  
 

за доставка и обновяване на натурална минерална вода 

№ ДД-45/28.05.2015г. 

 

 

Днес, 28.05.2015г., 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, наричани по-долу и за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

и 

2. „БУЛМИНВЕКС - ГБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Инж. 

Борислав Огойски” № 14, с ЕИК: 000622340, представлявано от Пламен Станчев Нонински, ЕГН: 

(лични данни), в качеството му на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), във връзка с Решение 

№ 1651/11.05.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на натурална минерална вода”, се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и обновява 

натурална минерална вода (стоката), в количество и по цени, посочени в ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от настоящия договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката и обновяването при условията на настоящия 

договор, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

офертата му за участие. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 3 (три) години, считано от датата на 

неговото подписване. 

(2) Доставката на стоката се извършва в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни, 

считано от датата на сключване на настоящия договор. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Директора на ТД ДР гр. 

Плевен, за деня и часа на предаването на стоката най-малко 1 (един) работен ден преди датата на 

доставката. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

 Чл.3. (1) Цената по настоящия договор, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

е в размер на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева) без включен ДДС или 300 000 лв. 

(триста хиляди лева) с включен ДДС. 

 

            (2) Посочената цена е за 41784 (четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и 

четири) бр. бидони от 10л. и 462168 (четиристотин шестдесет и две хиляди сто шестдесет и осем) 

бр. бутилки от 1.5л. натурална минерална вода, като общото количество е в размер на 1 111092 

(един милион сто и единадесет хиляди и деветдесет и два) литра.  

  

(3) В цената по ал. 1 са включени: 

1. цената в лева без ДДС на първоначално доставените количества натурална минерална вода; 



  

2. всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи, свързани с доставката, включително 

за транспортната опаковка на стоката, при тяхното транспортиране до крайния получател, в това 

число и стойността на палетите, в които ще се доставя минералната вода; 

3. всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи, свързани с доставката, включително 

за транспортната опаковка на стоката, при нейното обновяване; 

4. цената в лева на количествата натурална минерална вода, предвидени за обновяване през целия 

срок на договора. 

 

 (4) Цената по ал. 1 се формира при следните единични цени: 

1. цена в лева без включен ДДС за един бидон от 10 литра – 1.78 лв. (един лев и седемдесет и 

осем стотинки); 

2. цена в лева без включен ДДС за една бутилка от 1,5 литра – 0,38 лв. (тридесет и осем 

стотинки); 

  (5) Плащането ще се извърши в срок до 7 (седем) работни дни след подписване на 

приемателно-предавателни протоколи за цялото количество и представяне на фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната посочена от него банкова сметка: 

 

IBAN: BG30CECB97901004057701; 

BIC: CECBBGSF; 

Банка: Централна Кооперативна Банка АД; 

Титуляр: ,,Булминвекс – ГБ” ЕООД. 

 

 (6) За извършване на обновяването на стоката по чл. 1, ал. 1, в срока на договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по посочената по-горе сметка, в срок от 7 (седем) дни, считано от момента 

на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, 

че плащанията са надлежно извършени. 

(8) Договорената цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане в срока на 

договора, освен ако не е в полза за Възложителя. 

 

 

IV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

 

 Чл.4. Стоката се доставя в СБ Пордим към териториална дирекция „Държавен резерв” гр. 

Плевен. 

 Чл.5. Приемането на стоката се извършва с приемателно-предавателен протокол, 

подписан от упълномощени представители на страните по настоящия договор. 

 Чл.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставяне и от момента на приемането по реда на чл. 5. 

 Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда външния вид на стоките в присъствие на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ОБНОВЯВАНЕ 

 

 Чл. 8. (1) В срока на действие на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

обновява доставяната от него натурална минерална вода, която е с 2 (два) месеца остатъчен срок 

на годност, за което не му се дължи допълнително възнаграждение. 

 (2) В едномесечен срок от сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване график за обновяване на стоката за целия срок 

на действие на договора. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обновява подлежащите на обновяване стоки в срокове, посочени в 

графика по ал. 2. 

  



  

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява транспорта до складовата база по чл. 4 от настоящия договор и 

обратно за своя сметка. 

 

 (5) При неспазване на някое от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

цената на необновените количества вода на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

 

            1. да достави в срок и на свой риск стоката, съответстваща по вид количество и качество 

на уговореното; 

2. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението на договора; 

3. да доставя стока, която е със срок на годност не по-малък от 90 % от обявения от 

производителя към датата на доставката 

4. да обновява доставяната от него стока, която е с 2 (два) месеца остатъчен срок на 

годност; 

           5. да предаде стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол.  

  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 

 1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговорената цена за извършената доставка при условията 

и в сроковете от настоящия договор; 

 2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканото съдействие във връзка с изпълнение на 

договора; 

 3. да получи стойността на внесената гаранция, след изпълнението на договора. 

 

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 

            1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката в уговорения срок; 

            2. да приеме стоката по реда на чл. 5 от настоящия договор; 

            3. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ исканото съдействие при изпълнение на договора; 

            4. да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената гаранция, при условие, че последният е 

изпълнил изцяло задълженията си по договора. 

 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 

 1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката и последващото обновяване на 

стоката в срок и без отклонение; 

 2. да откаже приемането на част от стоката или на цялото количество, както и да откаже да 

заплати съответното възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията за доставка, определени в настоящия договор и в документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, докато последният не изпълни своите 

задължения съгласно договора. 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения съответната 

доставка, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка; 

 

VIII. КАЧЕСТВО 

 

 Чл. 13. (1) Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

изискванията, установени в нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на 

територията на Република България към момента на възлагане и изпълнение на обществената 



  

поръчка, както и на изискванията, установени в документацията за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка: 
- доставяната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ натурална минерална вода следва да отговаря на 

изискванията, определени в чл. 6 и чл. 22 от Наредбата за изискванията към бутилираните 
натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; 

- доставяната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ натурална минерална вода не трябва да съдържа 
флуориди над 1,5мг/л.; 

 (2) Доставяната натурална минерална вода, предмет на настоящия договор, следва да 

е със срок на годност не по – малък от 90 %  от обявения от производителя към датата на 

доставката;  

 (3) Стоките следва да се доставят в палети;  

 (4) Обновяването на първоначално доставените стоки следва да се извършва при 

остатъчен срок на годност от 2 месеца. 

 

IX. РЕКЛАМАЦИИ 

 

 Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

 1. количество и некомплектност на стоката /явни недостатъци/ при нейното приемане; 

 2. качество /скрити недостатъци/; 

Чл.15. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 14 /четиринадесет/ дневен 

срок от датата на доставяне. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на 

действие на договора, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.16. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените 

стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.17. При рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 3 /три/ дни от получаването 

на рекламацията да замени стоката за своя сметка и риск или да върне съответната част от 

заплатената цена, ведно с лихвите от деня на получаването. 

 

X. ГАРАНЦИИ 

 

 Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в размер на 

12 500 ( дванадесет хиляди и петстотин) лева, представляваща 5 % (пет на сто) от стойността на 

договора без включен ДДС, която се представя при сключване на настоящия договор, в парична 

сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или като банкова гаранция. 

 (2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за изпълнение на договора, 

тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неотменима, безусловна и без протест, 

да влиза в сила от датата на издаването й, и да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) 

календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. 

 (3) 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. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви, в 

30 (тридесет) дневен срок след изтичане срока на договора, изпълнение на поетите задължения от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след негово писмено искане. 

 (5) В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, гаранцията за 

изпълнението му, не се възстановява. 

(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. 

 

 

 



  

ХI. ОТГОВОРНОСТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.19. (1) За забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху 

стойността на неизпълнението в договорените срокове, 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 3 % (три на сто) върху неизпълнението, както и обезщетение за 

претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

 (3) В случай на затруднение, от какъвто и да е характер, или отказ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва обновяването в срока на действие на договора, същият дължи 

неустойка в размер на 100 % от стойността на необновената стока. 

 Чл.20. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си 

по раздел IХ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 50 % (петдесет на сто) от цената на стоките, за които са направени рекламациите, както 

и връщане на заплатената за тях цена заедно с лихвите, считано от датата на неизпълнението. 

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.21. (1) Настоящият договор се прекратява след изтичане на уговорения срок. 

 (2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок 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. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

4. в случай че Министерски съвет или упълномощен от него орган вземе решение за 

предоставяне на стоката, предмет на договора, за хуманитарна помощ и/ или преодоляване на 

последици  от възникнали бедствия и/или аварии на територията на страната, договорът се 

прекратява само в частта на предоставената стока, с писмено предизвестие. В този случай 

Възложителят не дължи неустойка.  

5. 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. 

  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) 

работни 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; 

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

ликвидация. 

 

ХІІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 Чл.22. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

 Чл.23.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непредвидените обстоятелства. 

 Чл.24. “Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата, 

включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 



  

волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението 

при договорените условия;  

 Чл.25. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на 

непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

 Чл.26. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. Страните по настоящия договор не дължат 

обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от 

непреодолима сила. 

 

ХІV. СПОРОВЕ 

 

 Чл.27. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. 

 Чл.28. 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 

разрешавани според разпоредбите на българското законодателство от компетентния съд по реда 

на ГПК. 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

 Чл.29. По смисъла на настоящия договор, „обновяване на стоката” е: 

Доставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нова натурална минерална вода, с минимум 90% 

остатъчен срок на годност от обявения на опаковката, без получаване на допълнително 

възнаграждение за това, в складова база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която да заменя вече 

доставената минерална вода от същото количество и вид, но с намалял срок на годност. 

При обновяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава стоката с остатъчен срок на годност от 2 

месеца за сметка на доставената нова стока с остатъчен срок на годност от 90%.  

 Чл.30. Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията 

си по настоящия договор. 

 Чл.31. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 43, ал.2 от 

ЗОП . 

 Чл.32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 Чл. 33. (1) 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.  

(2)  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. 34 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

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

 

 

Неразделна част от договора са подадената оферта за участие в процедурата от 

„БУЛМИНВЕКС - ГБ” ЕООД и приложенията към нея и документацията за участие в 

процедурата. 

 

 

 

 

 



  

 

При подписването на договора се представиха следните документи, необходими за неговото 

сключване съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, а именно: 

- документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП – в оригинал или нотариално заверени копия; 

- документ за удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение на договора. 

 

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

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

/ДА ДРВВЗ/                                                                           /„БУЛМИНВЕКС - ГБ” ЕООД/ 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ………п………..                                    УПРАВИТЕЛ:………п………… 

 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                              /ПЛАМЕН НОНИНСКИ/ 

 

 

 

2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………..п…………. 

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 


