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 ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР 

ЗА АБОНАМЕНТ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА  

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА, НАМИРАЩА СЕ  

В СБ БЪЛГАРОВО, ГР. БЪЛГАРОВО, КЪМ ТД „ДРЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. БУРГАС, 

ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА 

 

№................................. 

 

 

  Днес,  ..................2016 г., в гр. Бургас между:  

 

1. 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, чрез  ТEРИТОРИАЛНА 

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”, гр. Бургас, ул. „Александровска” № 9, ЕИК 

8319136610021, № по ДДС BG 831913661 , представлявана от Директор Виолета Георгиева, 

съгласно пълномощно изх. № 473/21.01.2016 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, наричана по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и 

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

гр. .................. , ул.„......................................” № ......., с ЕИК ................, с идентификационен № по 

ДДС:...........представлявано 

от................................................................................................................................................, 

(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството) 

с ЕГН ………….………………, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и чл. 72 от Вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и 

запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед №РД-10-259/19.09.2014 г. на Председател на ДА 

ДРВВЗ, се сключи настоящият договор с предмет: „Абонамент, ремонт и поддържане на 



 2 

пожароизвестителна система намираща се в СБ Българово, гр. Българово, към ТД "Държавен 

резерв" гр. Бургас, за срок от 1 година”. 

 

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

абонамент, ремонт и поддържане на пожароизвестителна система, монтирана в СБ – 

Българово, която е въведена в експлоатация през 2001г. Централата е сертифицирана от 

института по противопожарна техника и включва 256 оптично димни пожароизвестители от 

серия  O300GLT. Услугата следва да се извършва, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-

647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите. 

  Абонаментното поддържане на ПИС включва:  

- Първоначална профилактика - преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната 

годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, 

СД CEN/TS 54-14:2006 - "Пожароизвестителни системи, Част 14 - Указания за планиране, 

проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане", поддържане 

на системи за управление на дим и топлина- в съответствие с инструкциите за експлоатация на 

производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101"Системи за управление на дим и 

топлина" и действащото към момента законодателство, относно правила и норми за пожарна и 

аварийна безопасност на обектите в експлоатация и техническите и експлоатационни 

предписания на производителя на оборудването.  

-Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на системaта за 

пожароизвестяване.  

-Допълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна /при необходимост/ на 

компоненти на системата за пожароизвестяване /елементи, части, устройства/, предварително 

тествани и настроени за работа без да се нарушават функциите на системите за безопасна и 

безаварийна работа и пожаробезопасността на обекта. 

Абонаментното обслужване трябва да обхване следните детайли и възли на инсталацията: 

• Проверка изправността на всички звукови и светлинни сигнализации на станцията.      

• Проверка реакцията на  станцията при пожар във всички линии едновременно. 

• Проверка състоянието на акумулатора. 
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• Проверка възможността на станцията да комуникира с включени към нея външни 

устройства. 

• Проверка възможността на станцията автоматично да премине към акумулаторно 

захранване при липса на мрежово и налична звукова сигнализация за това. 

• Проверка на тока   в „ДЕЖУРЕН” режим във всички линии. 

• Проверка реакцията на станцията при всички видове неизправности във всяка една 

линия. 

• Проверка възможността на станцията да работи в „ДЕЖУРЕН” режим непрекъснато /не 

по-малко от 12 часа/ само на акумулаторно захранване. 

Чл. 2 Профилактиката и допълнителните дейности да отговарят на техническата 

спецификация. 

 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3 Настоящият договор е за срок от 1 /една/ година, считано от датата на неговото 

сключване.  

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечна абонаментна такса в 

размер на ……….. лв. /……………………………….. лева/ без ДДС.  

Чл. 5 Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши чрез банков превод в 

срок от 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура с приложени 

двустранно подписан протокол, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

Обслужваща банка: .......................................................................................................................... 

IBAN:  ................................................................................................................................................ 

BIC: ..................................................................................................................................................... 

 Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща отделно :  

- извършването на основен ремонт или подмяна на централа при възникнала необходимост 

след предварително одобрена оферта и подписан двустранен протокол за приемането. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7 При сключване на договора да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата 

документация на апаратурата и инсталацията, предмет на настоящия договор.  

Чл. 8 Да осигурява достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и всички 

необходими условия за извършване на дейностите предмет на договора.  

Чл. 9 Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка повреда в съоръженията, предмет на 

този договор, включително и в извънработно време. 

Чл. 10 Да въведе дневник за поддържаната инсталация, в който да се отбелязват 

забележките по състоянието и изпълнението на задълженията.  

Чл.11 Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената месечна такса в размера и по 

начина, определен в договора.  

Чл.12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и 

да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  

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

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя.  

(3) 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. 

Чл. 13 Да осигурява време и място за провеждане инструктаж на лицата, екслоатиращи 

системите предмет на договора. 

Чл. 14  Да не допуска необучени лица да работят със системите предмет на договора. 

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на сервизните 

специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  до оборудването, при упражняване на услугата - предмет 

на договора. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 16 Да извършва поддържане на горепосоченото съоръжение качествено и в 

максимално къси срокове.  

Чл. 17 Да извършва ежемесечно профилактични прегледи на поддържаната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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Чл. 18 Да се отзовава своевременно на всяко повикване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.19 Да отразява в дневника състоянието на инсталацията, бележките по 

експлоатацията и да съставя протокол, който да се подписва двустранно.  

Чл.20 Да спазва действащите нормативи и изискванията на стандарт СД CEN/TS 54- 

14:2006, Част 14, а така също и да реагира в срок до 24 часа на повикване.  

Чл. 21 Да извърши инструктаж на обслужващия персонал за компетентна техническа 

експлоатация и охрана на труда.  

Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение, с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на 

настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен 

срок.  

Чл. 23 Ремонтът на оборудването на ПИС се извършва на място. 

Чл. 24 При повреда на ПИС, видът, количествата, цените на ремонтните дейности и 

необходимите резервни елементи, се установяват в Протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се 

предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Повредата се отстранява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

утвърждаване на тези дейности и елементи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 25 Когато се налага подмяна на основен възел или детайл, стойността му се 

заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ако е в гаранционен срок – съответно от фирмата – гарант. 

Стойността на дребни елементи и консумативи е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от месечната такса при 

неизпълнение на задълженията си по договора.  

Чл. 27 В случай на неточно и забавено изпълнение на договора Изпълнителят дължи, 

неустойка в размер на 0.1 % от общата сума на договора за всеки просрочен ден след 

договорения срок за изпълнение, но не повече от 10%. 

Чл. 28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност при виновно 

неизпълнение на поетите по този договор задължения. 

Чл. 29 Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не включват отстраняване на повреди 

настъпили по вина на експлоатационния персонал на обекта и стихийни бедствия, както и 

счупвания, изкривявания, замърсявания от боядисване и други причини резултат от 

невнимателна или некомпетентна експлоатация; корозионно действие на околната среда; 

настъпили в резултат от производствени аварии и др. 
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V. ПРЕКРАТЯВАНЕ  

 

Чл. 30 (1) Настоящият договор се прекратява:  

1. С изтичането на срока на неговото действие;  

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;  

3. Едностранно от всяка страна с едномесечно предизвестие, при виновно поведение на 

насрещната страна и неизпълнение на задълженията по договора.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.  

(3) Договорът се счита за прекратен и при недостиг на бюджетни средства по 

утвърдения лимит на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с предизвестие. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл. 31 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите на чл.43, ал.7 от ЗОП.  

Чл. 32 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато 

съобщенията са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва 

възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.  

Чл. 33 Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по 

изключение при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.  

Чл. 34 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. 35 За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.  

Чл. 36  Лицата, отговарящи за изпълнението на договора на страните са както следва:  

(1). За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  
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(2) За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Чл. 37 При подписването на договора се представиха следните документи, необходими 

за неговото сключване съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а именно:  

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по 

чл. 47 ал. 1, т. 1 от ЗОП;  

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

ВАЖНО! Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в 

обществената поръчка, че няма да ползва подизпълнители, клаузите от проекта на 

договор, отнасящи се за тях, се премахват от окончателния договор, тъй като са 

неприложими. 

Неразделна част от договора са: техническа спецификация, ценово предложение, 

техническо предложение и двустранно споразумение, сключено по чл. 18 от ЗБУТ. 

  

Този договор се състави, подписа и подпечата в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 Директор:.......................              Управител............................................... 

            / Виолета Георгиева/                   /   /  

                                                

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

                     /Стелиана Грозданчева/ 

 


