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Приложение №5 

ПРОЕКТ! 

 

 

Д О Г О В О Р 

за 

абонаментен сервиз на пожароизвестителната уредба с инсталация 

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

 

 

Днес, …………… 2015 г., в Централна техническа база с. Соколово между:  

 

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

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

номер по ДДС: BG 831913661, с адрес гр. София, ул. „Московска” №3, чрез ЦЕНТРАЛНА 

ТЕХНИЧЕСКА БАЗА с. Соколово, община Дряново, област Габрово, с БУЛСТАТ 

8319136610089, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, представлявана от 

Румяна Иванова Русинова – Директор и Виолета Иванова Хайвазова – Началник-отдел 

ФДАПО, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

  

и 

 

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

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

............................................................................... – в качеството му/й на ..................................., 

наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

  

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки след проведена обществена 

поръчка чрез публична покана , се сключи настоящият договор с предмет „Абонаментен 

сервиз на пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна 

техническа база с. Соколово за срок от 1 (една) година” 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

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

срещу възнаграждение ежемесечен абонаментен сервиз на пожароизвестителната уредба с 

инсталация, намираща се в Централна техническа база - с. Соколово, по график, съгласуван 

от двете страни по договора. 

(2) Абонаментният сервиз включва ежемесечното поддържане на: 

 Пожароизвестителна 

централа ПИС 8 

1 бр. 

 Пожароизвестителен 

лъч 

7 бр. 

 Изпълнителна линия 1 бр. 

 Димен датчик KL 

330 

127 бр. 

 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KV 310    

2 бр. 
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 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KL 381 

5 бр. 

 Пламъчен датчик 

MHG 501 

1 бр. 

 Сирена/светлинна 

      сигнализация 

5/5 бр. 

 Ръчен бутон 8 бр. 

 Изнесена 

сигнализация 

60 бр. 

 Акумулатори 2 бр. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на изпълнение 1 (една) година, считано от датата 

на неговото подписване. 
 

ІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до територията на 

монтираните съоръжения на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на които е дадено съгласие 

от ДАНС за достъп до зони, в които се извършва стратегическа дейност съгласно 

Инструкция Iз-3025 от 21.12.2010 година за условията и реда за определяне на 

стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на 

стратегически дейности от значение за националната сигурност. 

       Чл. 4. В случай на установяване на повреда в съоръженията, предмет на настоящия 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не допуска намесата на лица, които не са 

служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършване на ремонтна дейност. 

       Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка относно качеството на 

изпълнената работа, без да пречи с това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговореното в Раздел V 

възнаграждение. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите, предмет на 

договора, в съответствие с нормативната уредба на Република България. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да притежава задължителните документи за 

извършване на дейността, предмет на договора, които да са валидни през целия срок  на 

договора или ако срокът на валидност на някой от тези документи изтича през времето на 

действие, валидността на същия да се подновява своевременно. 

      Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява услугата, предмет на 

настоящия договор, от служители, на които е дадено съгласие от ДАНС за достъп до зони, 

в които се извършва стратегическа дейност съгласно Инструкция Iз-3025 от 21.12.2010 

година за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите 

обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за 

националната сигурност. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ежемесечен абонаментен 

сервиз на пожароизвестителната уредба с инсталация. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддържането на 

съоръженията качествено и в максимално къси срокове. 
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Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се явява при повикване за ремонт в 

рамките на 24 часа от момента на повикването. 

Чл. 13. (1) Абонаментният сервиз да се извършва по местонахождението на 

пожароизвестителната уредба при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При необходимост отстраняването 

на повреди да се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като страните по този 

договор подписват приемо-предавателен протокол. Транспортните разходи са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Срокът за започване на ремонта е до 3 (три) дни, а завършването му е до 20 

(двадесет) дни.  

(3) Сроковете по предходната алинея започват да текат от деня след уведомяване за  

повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Определените срокове са максимални, а дните - работни. 

(4) При неизпълнение на ремонтните дейности в сроковете по ал. 2, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира изплащането на абонаментната такса до отстраняване на 

повредата и предаване в технически изправно състояние на пожароизвестителната уредба с 

инсталация. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отразява в Тетрадка – Дневник 

състоянието на инсталациите и бележки по експлоатацията им. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да попълва протокол, в два екземпляра при 

настройки, подмяна на части и периодични проверки, които се извършват съгласно 

настоящия договор. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инструктира обслужващия персонал за 

техническа експлоатация на пожароизвестителната инсталация. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва и разпространява 

информация, станала му известна при или по повод на изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на територията на Централна техническа база-

с. Соколово за организацията и прилагането на всички необходими мероприятия по 

здравословни и безопасни условия на труда и пожарна и аварийна безопасност при 

извършването на дейността по настоящия договор, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, посочено в Раздел V. 

 

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 20. Общата цена на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

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

без ДДС, формирана на база месечна цена в размер на ............................ (..............сумата 

словом..............) лева без ДДС.  
Чл. 21. Вложените при ремонта материали се изплащат допълнително на основание 

двустранно подписан протокол, с който се удостоверява влагането им, и представяне на 

фактура. 

Чл. 22. Изплащането на месечното възнаграждение се извършва през месеца, 

следващ месеца, в който е осъществена услугата, по банков път до 10 (десет) работни дни 

на основание двустранно подписан протокол и представяне на оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 24. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 5% (пет на 

сто) от стойността на договора. 

Чл. 25. 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 договора, 

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

Чл. 26. 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. 27. 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. 28. 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. 

 

VІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 29. (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 

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. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на неговото действие. 

Чл. 31. Договорът се прекратява преди изтичане на срока на неговото действие: 

 (1) При неосигурени финансови средства за 2016 г.; 

(2)  По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

  (3) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на някое 

от задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със 7-дневно 

писмено предизвестие. 

(4) при отнемане на някой от задължителните документи, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да притежава за извършване на дейността, предмет на договора. 
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 Чл. 32. Договорът може да се прекрати от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за своевременно обновяване на 

валидността на задължителните документи за осъществяване на дейността си. 

   

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 33.  Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писмено съгласие на другата страна. 

Чл. 34. Страните по този договор ще решават спорове, 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 към компетентния съд. 

Чл. 35. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Чл. 36. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането 

му в деловодството на ЦТБ с. Соколово. 

Чл. 37. Страните по договора подписват двустранно споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд /чл. 18/. 

Чл. 38. Неразделна част от договора са:  

             - Техническа спецификация – приложение №1 от документацията за участие 

в процедурата, Техническо предложение – приложение №3 и Ценово предложение – 

приложение №4 от офертата за участие в процедурата с вх. №............./......................г., 

подадена от „………………………”.......  

Чл. 39. 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, т.1 от ЗОП – в оригинал или 

нотариално заверени копия;  

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

 

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

всяка страна. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:            

 

Директор ЦТБ: ……………………          Управител: ................................... 

     (Румяна Русинова)           (.................................) 

 

 

Началник-отдел ФДАПО: .................................. 

                                               (Виолета Хайвазова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


