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                                                     ДОГОВОР                                  
 

№ДД-8/05.04.2016 г. 

 

Днес, 05.04.2016 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. „ИКОНОМИКС-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. 

„Брянска”  № 28 А, ет. 1, тел: 066/866 555, 087897004, факс: 066/866 555, e-mail: 

office.gabrovo@ikonomiks.com, лице за контакт: Драгомир Василев 0878 650 041, с 

ЕИК: 107523965, представлявано от Моника Русева Богданова - Копчева – в качеството 

й на управител, 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 “Измерване 

съпротивлението на заземителите от защитни заземителни уредби в Централна 

техническа база с. Соколово”. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

срещу възнаграждение измерване съпротивлението на заземителите от защитни 

заземителни уредби в Централна техническа база с. Соколово, както следва: 

 Измерване съпротивлението на заземителите от защитни заземителни 

уредби (5 броя): 

             1. заземяване на главно електрическо табло; 

             2. заземяване на табло в котелно; 

             3. заземяване на цистерна нафта; 

             4. заземяване на табло в ПРУ; 

             5. заземяване на трафопост, собственост на ЦТБ с. Соколово. 

             - Сертификат за контрол и протокол от извършените замервания. 

(2) Изпълнението на дейността по настоящия договор се извършва само в 

работни дни и в рамките на работното време на Централна техническа база с. Соколово. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, предмет на 

настоящия договор, съгласно изискванията на Наредба №16-116 от 08.02.2008 г за 

техническата експлоатация на енергообзавеждането. 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след извършване на замерванията да 

изготви сертификат за контрол и протокол. 

 Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва и разпространява 

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

по настоящия договор. 
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Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

договореното възнаграждение. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията и прилагането на всички 

необходими мероприятия по здравословни и безопасни условия на труда и пожарна  

безопасност на територията на Централна техническа база с. Соколово при 

извършването на дейността по настоящия договор, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок; 

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

работата на подизпълнителя 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 за 

изпълнените от него работи.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител, без да е 

декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, различен от този, посочен 

в офертата му. 

III . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп и нормални условия 

за извършване на небходимите измервания. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

договореното възнаграждение. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители (когато е приложимо). 

 

IV.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

 Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сумата в размер на 55,60 лв. (Петдесед и пет лв. и 60 ст.) без ДДС съгласно Оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с №332/18.03.2016 г. 

Чл. 13. Изплащането на възнаграждението се извършва  с банков превод до 10 

(десет) работни дни след представяне на оригинална фактура по посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществи услугата, предмет на 

настоящия договор, в срок от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. 

 

VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 Чл. 15. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, 

ако неизпълнението се дължи на война, бедствия, пожари, епидемии, акт на държавен 

орган или поради някаква причина извън контрола на страните по договора. 

 Чл. 16. Страната, засегната от някое от посочените в предходния член събития, 

има задължение за незабавно уведомяване на другата страна и за представяне на 

доказателства за настъпването на съответното събитие. 
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 Чл. 17. В случай на възникване на някое от посочените обстоятелствата, 

страните се срещат и обсъждат последствията, като решават дали договорът да бъде 

прекратен или са налице възможности за неговото изпълнение. 

 

 

 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

 

Чл. 18.  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 

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

обезщетение за претърпени вреди по общия ред в случаите, когато те надхвърлят 

договорената неустойка. 

Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 

възнаграждение в размер само за изпълнената част. 

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора, 

както и обезщетение за претърпени вреди по общия ред в случаите, когато те 

надхвърлят договорената неустойка. 

 

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

 Чл. 21. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изпълнение на всички задължения на страните; 

(2) С изтичане на срока на неговото действие. 

Чл. 22. Договорът се прекратява преди изтичане на срока на неговото действие: 

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

  (2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на 

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

дневно писмено предизвестие. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писмено съгласие на другата страна. 

 Чл. 24. 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. 25.  За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 Чл. 26. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за здравословни 

и безопасни условия на труд /чл. 18/. 

Чл. 27. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и 

извеждането му в деловодството на ЦТБ с. Соколово. 

Чл. 28. 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. 

№332/18.03.2016 г., подадена от „ИКОНОМИКС-М” ЕООД. 
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Чл. 29. 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;  

  - 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:  /П/                                       Управител:  /П/ 

     (Румяна Русинова)                                     (Моника Копчева) 

 

Началник-отдел ФДАПО:  /П/ 

                                               (Виолета Хайвазова) 

 

Съгласували: 

Началник-отдел ФДАПО:   /П/ 

            (Виолета Хайвазова) 

 

Началник-отдел УКИО:   /П/ 

                                         (инж. Кирил Зографов) 

 

Старши юрисконсулт – отдел ФДАПО:   /П/ 

                       (Надежда Георгиева) 

 

 

Изготвил: 

Старши юрисконсулт – отдел ФДАПО:   /П/ 

                       (Надежда Георгиева) 

 


