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                                                                                                                                                         Приложение 8 

                        ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р  
за доставка и монтаж на PVC дограма с включено измазване (обръщане) на прозорците, 

комарници на панти и вътрешни подпрозоречни дъски в складова база Ресен и Павликени - 

склад Павликени към ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново 

 
Днес .........................г. в гр. В.Търново между: 

 

Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ гр. София,                        

ул. “Московска” №3  чрез Териториална дирекция “Държавен резерв” гр. В.Търново, 

ул.“Христо Ботев“ №86, представлявана от Директора Никола Костадинов и Надя Георгиева 

Ризова-Тодорова – Началник отдел „ФДАПОПСБ” (Гл.счетоводител), наричана за по-кратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
от една страна  

и 

................................ седалище и адрес на управление: гр. ......................, ЕИК 

............................, представлявана от ...................................., наричана накратко 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
от друга страна 

се сключи настоящият договор. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави пожарогасители, табели, указателни 

знаци и извърши на услуга за проверка, издаване на сертификат за годност и при 

необходимост презареждане и ремонт на пожарогасители съгласно техническа спецификация 

Приложение №1, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати уговорената между страните цена на 

обща стойност ............................. без ДДС, включваща транспортни и други разходи, 

възникнали по повод изпълнение на поръчката, по предоставената оферта, която е 

неразделна част от настоящия договор. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.2 (1) Изплащането на цената по договора ще се извърши след доставянето на 

пожарогасители, табели, указателни знаци и извършването на услуга за проверка и издаден 

сертификат за годност, удостоверени с двустранно подписани протоколи за предаване-

приемане придружени със сертификат за качеството на доставената стока с посочени 

гаранционни срокове и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Разплащането ще стане по банков път по посочена банкова сметка в данъчната фактура, 

най-късно в 10 – дневен срок след предоставяне на фактурата. 

(3) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия 

договор 

(4)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи. 
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III. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ 

 

Чл.3 Дейността по договора ще бъде извършена за срок не повече от 30 /тридесет/ дни 

от датата на сключване на договора.   

Чл.4 (1) Дейността по доставка на пожарогасителите, табелите и указателните знаци  

ще се извърши в СБ Дебелец и Габрово - склад Дебелец, гр. Дебелец към Териториална 

дирекция „Държавен резерв”, гр.Велико Търново 

(2) Дейността по извършването на услуга за проверка, издаване на сертификат за годност и 

при необходимост презареждане и ремонт на пожарогасители ще се извърши по 

местонахождението на Административната сграда гр.В.Търново ул. „Хр.Ботев” №86 и 

следните складови бази към  ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново: СБ Дебелец и 

Габрово(гр.Дебелец и гр.Габрово), СБ Ресен и Павликени (с.Ресен и гр.Павликени),                    

СБ Козаревец (с. Козаревец), ПБ Поликраище (с.Поликраище), СБ Образцов чифлик                          

( кв.Образцов чифлик, обл.Русе), СБ Иваново ( с.Иваново, обл.Русе). 

 

 

 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

 Чл.5 Собствеността на предмета по договора преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

издаване на двустранно подписан протокол за предаване-приемане съгласно чл. 2, ал.1 от 

договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейността по чл.1 от договора 

във вид, количество и качество, съгласно уговореното с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гарантира качеството на изпълнението, като представя гаранция за срок от ………...............  

(период от време), удостоверено с документ. 

     (2) Да извършва презареждането на предоставените пожарогасители качествено, в 

срок и съгласно инструкциите на производителите на същите. 

 (3) Всички разходи за проверка, издаване на сертификат за годност и презареждане, и 

ремонт на пожарогасители по предмета на договора както и както и транспoртните разходи, 

свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (4) Да следи за срока на годност на пожарогасителите съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при установен дефект на поставената дограма 

да го отстрани или да я замени за собствена сметка в най-кратък срок, но не по – дълъг от 7 

работни дни от уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

     (2) При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от 
цената по договора. 

 ЧЛ.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви списък на лицата, които ще 

извършват дейността по предмета на договора и само посочените в списъка ще имат право на 

свободен достъп в работно време до складовите бази при ТД „ДР” гр.В.Търново. Към 

списъка да се посочат и регистрационните номера на автомобилите, които ще влизат на 

територията на складовите бази. 

 Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

9.1 Да заплати уговорената цена в размер и по начин определен по този договор. 

9.2 Да получи вещта, освен ако не отговаря на изискванията. 

9.3 Възложителя има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
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Чл. 10. Действието на този договор се прекратява:  

10.1. с извършване и предаване на договорената работа;  

10.2. по взаимно съгласие между страните;  

10.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.  

10.4. едностранно от изправната страна в случай на неизпълнение или забава, като в този 

случай, изправната страна е длъжна да покани неизправната страна да отстрани 

неизпълнението си в разумен срок и тази покана се счита за предизвестие за прекратяване, в 

случай, че неизпълнението не е отстранено в указания срок.  

 

VII.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 11. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.  

(2) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в предвидения 

срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената по договора.  

Чл. 12. (1) При некачествено извършване на предмета по поръчката, освен 

задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 

ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5 % от стойността на цената по договора.  

(2)Ако недостатъците, констатирани при приемането на дейостите или в 

гаранционните срокове, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в 

един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и 

неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.  

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.13 Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни условия 

на труд /чл.18/. 

Чл.14 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

Чл.15 При осъществяване предмета на този договор страните взаимно се задължават 

да не разпространяват информация станала им известна при или по повод изпълнението на 

този договор. 

Чл.16 Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 

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

изменения и допълнения в настоящия договор са валидни само при условие, че са извършени 

в писмена форма от двете страни. 

Чл.17. 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. 

Чл.18. 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.19. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

Чл.20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл.21. 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 настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор. 
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3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към 

настоящия договор. 

 

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

всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 

ДИРЕКТОР НА ТД „ДР”    ПРЕДСТАВИТЕЛ:                  

ГР. В. ТЪРНОВО      
         /НИКОЛА КОСТАДИНОВ/    /....................................../  

 

 

НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПОПСБ  

(ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ) 

                   /НАДЯ РИЗОВА-ТОДОРОВА/ 

 

 

Съгласувал: 

Началник отдел „ФДАПОПСБ”: 

                            /Н. Ризова-Тодорова/ 

 

Гл. юрисконсулт: 

 

          /В. Димитрова/ 

Изготвил: 

Гл. юрисконсулт: 

 

      /В. Димитрова/ 


