
                                                                                                                 

                                              

                                                     ДОГОВОР №ДД-18/18.12.2015 г. 

 

 

 

Днес 18.12.2015 г., в гр. София се сключи настоящия договор между: 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ 

ЗАПАСИ”, чрез ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ ГР. СОФИЯ, със седалище гр. София, ул. 

„Алдомировска“ №114, EИК 8319136610040, представлявана от инж. Димитър Янков 

Попов – Директор на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. София и 

Радослава Стоянова Илкова началник отдел „Финансова дейност и правно обслужване“, 

наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 

 

И  

„СТЕИТС БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407 ул. 

„Атанас Дуков ” №7, ЕИК по БУЛСТАТ 201676784, представлявано от Теодор Иванов 

Стаев - Управител, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, въз основа на проведена 

обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), 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 на Приложение №5/от 

публичната покана/ и във връзка с чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор за 

следното: 

 

 

 

                      I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, който включва 

ежемесечен контрол и теническо обслужване на същите, намиращи се на обекти:  

„Складова база„ гр. Ботевград: 

1. пожароизвестителна централа – тип FS 4000/8 – 2 бр. 

2. пожароизвестителна централа – тип FS 5100 – 3 бр. 

3. пожароизвестителни линии – 32 бр. 

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

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

6. термодиференциален пожароизвестител 3020 – 5 бр. 

7. звукови сигнализатори вътрешни – 20 бр. 

8. звукови сигнализатори външни – 6 бр. 

           9. ръчен бутон – 40 бр. 

 

и 

Административна сграда – ТД „Държавен резерв“ – гр. София, ул. 

„Алдомировска“ №114: 



1. пожароизвестителна централа – тип FS 5004 – 1 бр. 

2. охранителна централа – 1 бр. 

3. пожароизвестителни линии – 5 бр. 

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

5. термодиференциален пожароизвестиетел 2020 L – 1 бр. 

6. звукови сигнализатори – 4 бр. 

7. ръчн бутон – 1 бр. 

8. оптичен индикатор – 9 бр. 

9. телефонен дайлър – 1 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. Длължностни 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 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. 43, ал. 7 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 

№2/, 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: РАЙФАЙЗЕН БАНК 

BIC: RZBBBGSF 

IBAN: BG34RZBB91551001484690 

 

 

                               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 1 /една/ 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; 

 

 

                                VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.24. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, валиден е 

за срок от една година, ако няма писмено искане на някоя от страните за прекратяването 

му. 

Чл.25. Настоящият договор може да се изменя само по взаимно съгласие на 

страните, изразено в писмена форма.  

Чл.26. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.27. Страните ще решават всички възникнали спорове по настоящия договор 

чрез преговори и споразумения. 

Чл.28. В случай, че не може да бъде постигнато споразумение, спорът ще се отнася 

за решаване пред съответния компетентен български съд. 

Чл.29. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Настоящият договор се състави и подписа от страните в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка страна. 

 

 

Неразделна част от договора са: 

- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на 

Приложение №1 

- Техническа спецификация прил. №5; 

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец на Приложение № 2. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: П              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:   П  

 

инж. Димитър Янков Попов -                                                Теодор Иванов Стаев 

Директор на Териториална  

дирекция „Държавен резерв” – гр. София       

  

 

 

Радослава Стоянова Илкова -   П 

Началник отдел „ФДПО“     


