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ДОГОВОР  
 

№ ДД-43/20.05.2015г. 

 

 

Днес, 20.05.2015г., в гр. София между: 

 

 

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 

 

и 

 

„КЛИЙНЪР” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. 

„Боруйград” № 60, вх. В, ет. 1, ап. 67, ЕИК 123627493, представлявано от Веселин Лазаров 

Рашков - Управител, ЕГН 6512294528, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП, след проведена обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет „Услуги по почистване на резервоари, находящи се на 

територията на териториални дирекции „Държавен резерв” – гр. Пловдив и гр. 

Стара Загора”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

да извърши услуги по почистване на резервоари с обем, номера и местонахождение 

съгласно Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие в 

процедурата, неразделна част от настоящия договор. 

 

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

подписване. 

 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на 37 800 (тридесет и седем хиляди и осемстотин) лева, 

без включен ДДС. 

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

- 1 400 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС на 1 брой резервоар с обем 400 м
3
; 

- 2 950 (две хиляди деветстотин и петдесет) лева без ДДС на 1 брой резервоар с 

обем 5 000 м
3
; 

- 8 750 (осем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС на 1 брой резервоар с 

обем 20 000 м
3
. 

(3) Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

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: ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 

BIC: PIRBBGSF 

IBAN: BG 80 PIRB 7173 1733 0208 17 

(3) Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва за всеки почистен 
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резервоар, в срок до 10 (десет) дни, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

Централно управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ на протокол за удостоверяване на извършената 

работа и фактура за извършената услуга. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да притежава разрешителните документи 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 действия, валидността на същия да се 

подновява своевременно.  

2. да извърши услугите, предмет на договора, съобразно подадени заявки от 

съответната Териториална дирекция „Държавен резерв” (ТД ДР), във всяка от които ще се 

посочват броят, видът и номерата на конкретните резервоари, като изпълнението следва 

да започне в срок до 5 работни дни от получаването на съответната заявка;     

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

за всеки конкретен резервоар; 

4. след приключване на всяко почистване, да подпише двустранен протокол с 

упълномощено лице на съответната ТД ДР, за удостоверяване на извършената работа; 

5. в срок до 10 работни дни от датата на подписване на протокола по т. 4 да представи 

същия в ЦУ на ДА ДРВВЗ, заедно с фактура за извършената услуга; 

 

Чл. 6. 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. 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

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

местонахождение на базата/ите и резервоара/ите 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. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

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

срокове, заложени в офертата и документацията за обществената поръчка; 

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. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, свързана с 

изпълнението на договора; 

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

настоящия договор. 
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ІV. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

     

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качественото изпълнение на услугите по 

почистване на резервоари. 

 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция, в 

размер на 3 % (три на сто) от неговата стойност без ДДС, която се представя при 

сключването на договора, под формата на парична вноска (вносна бележка за извършения 

превод в оригинал или заверено копие) или банкова гаранция (в оригинал). 

(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. 

 

Чл. 12. Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15 

(петнадесет) дневен срок, след приключване на изпълнението на настоящия договор, по 

описаната в чл. 4, ал. 2  негова банкова сметка. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 13. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която се покрива от 

представената гаранция за изпълнение или се удържа от възнаграждението по чл. 3 от 

настоящия договор.  

 

Чл. 14. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

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

неизпълнението, считано от деня на забавата, но не повече от 5 % (пет на сто). 

 

Чл. 15. За неточно изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от 

уговореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съразмерно на неточно изпълнената част от услугата. 

 

Чл. 16. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, независещи от него и/или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само 

за изпълнената част. 

 

Чл. 17. 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. 

 

VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 18. (1) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали след 

сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които 

не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 

страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, в 3 (три) дневен срок уведомява писмено другата страна в какво се състоят 

непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за изпълнението на 
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договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби. 

(5) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 

спира. 

(6) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора.  

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 19. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото действие 

и/или с неговото изпълнение. 

 

Чл. 20. (1) Договорът се прекратява преди изтичането на срока на неговото действие:  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

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

необходимостта; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със 7 (седем) дневно писмено предизвестие; 

5. в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП; 

6. 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. 5, т. 1 за своевременно обновяване 

на валидността на някой от разрешителните документи.  

 

VІІI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 21. (1) Лица за контакт по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са:  

- Лиляна Паскалева – директор на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. 

Пловдив, служебен GSM: 0888 39 33 46; служебен тел.: 032 90 17 01; 

- Велизар Кърдалев – директор на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. 

Стара Загора, служебен GSM: 0882 40 42 92; служебен тел.: 042 62 32 00. 

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

- Веселин Рашков – управител, GSM: 0898 74 16 99. 

 

Чл. 22. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

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

 

Чл. 23. 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. 24. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането 

му в деловодството на ДА ДРВВЗ. 

 

Чл. 26. Неразделна част от договора са:   

Техническа спецификация – приложение № 2 от документацията за участие в 

процедурата, Техническо предложение – приложение № 5 и Ценово предложение – 

приложение № 6 от офертата за участие в процедурата с вх. № 2144/14.04.2015г., подадена 
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от „КЛИЙНЪР” ООД. 

 

Чл. 27. При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване, 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;  

- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

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

 

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

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          /п/                       УПРАВИТЕЛ:             /п/ 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/                           /ВЕСЕЛИН РАШКОВ/ 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ           /п/ 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 


