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                                              ПРОЕКТ! 

 

 

ДОГОВОР 

 

за техническо обслужване и презареждане  на пожарогасители 

№ 

 

 

Днес …………. 2015 г. в гр. Пловдив на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се сключи 

настоящият договор между:  

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министер-

ски съвет на Р. България, чрез Директора на Териториална дирекция "Държавен ре-

зерв" гр. Пловдив – Лиляна Петрова Паскалева, със седалище и адрес на управление гр. 

Пловдив, бул. Марица №21, ЕИК №8319136610055, ИН по ДДС №BG831913661 

 от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ………………………………, 

със седалище и адрес на управление ………………………..……, ЕИК№………………........, 

ИН по ДДС №……………………, представлявано от ………………………………………..….. 

от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

 Страните се споразумяха за следното: 

 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да из-

върши, срещу възнаграждение при условията на настоящия договор и съгласно приложена 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, на-

ходящи се в складовите бази и администрацията на ТД „Държавен резерв" гр. Пловдив, както 

следва: 

 

№ по ред Местоположение и вид на противопо-

жарните средства 

Брой пожарогасители 

1. Административна на Дирекцията  

 Прахов пожарогасител – 2 кг. 3 

 Прахов пожарогасител – 1 кг. 1 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 1 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 1 

 Воден пожарогасител – 9 л. 1 

 Общо 7 

   

2. СБ Долна Махала  

 С02 пожарогасител – 5 кг. 7 

 Прахов пожарогасител – 12кг. 1 

 Воден пожарогасител – 9 л. 16 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 13 

 Общо 37 

   

3. ПБ Първомай  

 Воден пожарогасител – 9 л. 12 

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 8 
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 Прахов пожарогасител – 12 кг. 10 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 7 

 Общо 37 

   

4. СБ Белозем  

 С02 пожарогасител – 5 кг. 5 

 Прахов пожарогасител – 12 кг. 2 

 Воден пожарогасител – 9 л. 4 

 Общо 11 

   

5. СБ Голямо дряново  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 1 

 С02 пожарогасител – 5 кг. 4 

 Общо 5 

   

6. СБ Пещера  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 3 

 Воден пожарогасител – 9 л. 2 

 Воден пожарогасител – 6 л. 3 

 Прахов пожарогасител – 2 кг. 1 

 Общо 9 

   

7. СБ Широка поляна  

 Прахов пожарогасител – 6 кг. 3 

 

 

 II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

  
 Чл.2. (1) Цената на услугата се определя съобразно оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в 

размер на …………………… 

Всички транспортни разходи и други разходи във връзка с изпълнението на поръчката 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  (2) Размерът на заплащаната сума се определя съобразно броя на проверените пожаро-

гасители както следва : 

 

№ по 

ред 

 

Вид на противопожарните 

средства 

Общо количес-

тво налични 

пожарогасите-

ли 

Техническо обслужване и преза-

реждане на пожарогасители.  

Ед. цена Общо в лв. 

1. Прахов пожарогасител – 1 кг. 1 бр.   

2. Прахов пожарогасител – 2 кг. 4 бр.   

3. Прахов пожарогасител – 6 кг. 29 бр.   

4. Прахов пожарогасител – 12кг. 13 бр.   

5. С02 пожарогасител – 5 кг. 24 бр.   

6. Воден пожарогасител – 6 л. 3 бр.   

7. Воден пожарогасител – 9 л. 35 бр.   

 

   (3) Плащането ще се извърши по банков път в срок до 7 (седем) работни дни от предс-

тавяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  заплатил  на  подизпълнителя/подизпълнителите  за  

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 6. (5) и чл.8. 

(5) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

            Чл.3. Вложените при необходимост от подмяна резервни части и материали са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявената услуга в договорения срок, при 

спазване на изискванията, заложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и публичната покана; 

(2) във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно ка-

чественото изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да получава информация за хода на работата на изпълнителя при поискване; 

(4) да приеме окончателното изпълнение на задачата. 

(5) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпъл-

нение с посочените в офертата му подизпълнители.  

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) при сключване на договора да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пожарогаси-

телните средства, предмет на техническото обслужване; 

(2) при поискване да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация, 

свързана с изпълнението на предмета на договора; 

(3) да упражнява постоянен контрол по съхранението и годността на пожарогасители-

те; 

(4) да изплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията и в срока по 

настоящия договор. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да извърши техническото обслужване, презареждане и при необходимост подмяна 

на повредени части на описаните в чл.1, раздел І от договора пожарогасители, при спазване 

на действащото в страната законодателство свързано с предмета на поръчката;  

(2) да извърши услугата качествено и в срока по чл. 10 на настоящия договор; 

(3) да информира и инструктира при необходимост обслужващия персонал; 

(4) при  констатиране  на  повреда да  уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(5) след приключване на техническото обслужване да залепи стикери, гарантиращи 

изправността и годността на всички проверени и технически обслужени пожарогасители и 

подпише двустранен протокол с определени от Директора на ТД ДР длъжностни лица, за 

удостоверяване на извършената работа; 

(6) при необходимост от взимане на противопожарните средства да подсигури резерв-

ни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност в складовите бази и администра-

тивната сграда на ТД ДР; 

(7) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените  в  офертата  му  по-

дизпълнители  в  срок  от  7 /седем/  дни  от  сключване  на настоящия договор и да предоста-

ви оригинален екземпляр на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
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(1) да получи изрични указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното местонахождение на 

обектите за изпълнение на услугата; 

(2) да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове 

и при договорените условия. 

Чл.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение, ра-

ботата  на  подизпълнителите  се  приема  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в  присъствието  на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

Чл.9. Ако непосредствено след извършената проверка и техническия оглед има нали-

чие на пожарогасители с по-ниско налягане от допустимото, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

извърши поправка и при необходимост презареждане и ремонт на тези пожарогасители за 

своя сметка. 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.10. Настоящият договор се сключва за срок от 10 (десет) работни дни, считано от 

датата на подписването му. 

 Чл.11. Договорът се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 

 Чл.12. Настоящият договор може да се прекрати преди изтичането на срока му на 

действие: 

 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

 2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, в случаите на неизпъл-

нение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е обезщетение, когато 

в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в със-

тояние да изпълни своите задължения. 

 

   VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл.13. При  неизпълнение  или  неточно  изпълнение  от  страна  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на  някое  от  задълженията му по  договора, същият  дължи неустойка в размер на 5 %  вър-

ху стойността на договора. 

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

устойка в размер на 0,5 % на ден върху стойността на договора, считано от деня на забавата, 

но не повече от 5 %. 

 Чл.15. За  претърпените  вреди  от  неизпълнението,  забавянето  или  неточното из-

пълнение във връзка с настоящия договор, изправната страна има право да търси по  съдебен  

ред  обезщетение  в  съответствие  с  общите  правила  на  гражданското законодателство. 

  

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

   Чл.16. Изменение на договора се допуска само по изключение в изрично предвидени-

те в ЗОП случаи. 

Чл.17. Всички спорни въпроси между страните по договора се решават чрез взаимно 

споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася до компетент-

ния съд в Република България. 

 Чл.18. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото зако-

нодателство на Република България. 

 Неразделна част от договора са Ценовото предложение и Техническото предложение, 

подадени от Изпълнителя в офертата му за участие. 

При подписването на договора се представиха следните документи: 
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- документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за  удостоверяване  липсата  на обстоя-

телствата  по  чл.  47,  ал.  1,  т.  1  от  ЗОП,  освен  когато  законодателството  на държавата, 

в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен ре-

гистър или предоставянето им служебно на възложителя;  

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;  

 

 Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един за вся-

ка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР ТД ДР: 

                             /Лиляна Паскалева/ 

 

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ ФДАПО: 

     /Цветелина Чолакова/ 


