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ДОГОВОР 
 

№ ДД-29 / 09.05.2016г. 
 

 

 

Днес, 09.05.2016 г., в гр. София между: 
 

 

 

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, представлявана от Станимир Пеев – 

Председател и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричанa по-долу и за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и „ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк. „Северна 

промишлена зона”, бул. Яким Якимов, ЕИК 201036713,  представлявано от Милен Колев Колев – 

Управител, с ЕГН ……(ЗЗЛД)……, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 

на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП (обн. ДВ бр.28 от 2004г., посл. изм. бр.79 от 2015г., отм.), 

след проведена обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Доставка и монтаж на 

дизелов генератор за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военно временни 

запаси”(ДА ДРВВЗ)”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да продаде и достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да закупи 

и приеме дизелов генератор (наричан нататък и за краткост „стока”) по вид и цена, описани в 

Техническото и Ценовото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – по образци на Приложения № 3 и № 4 

от документацията за участие в обществената поръчка, представляващи неразделна част от настоящия 

договор. Стоката, предмет на обществената поръчка и настоящия договор, трябва да е фабрично нова и 

неупотребявана и да отговаря на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата 

спецификация (Приложение № 1 от документацията за участие в обществената поръчка).  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява доставка, монтаж, обучение на двама служители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранционна поддръжката на дизеловия генератор при условията на настоящия 

договор. 
 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. (1) Срокът на действие на настоящия договор е до изтичането на гаранционния срок на 

доставения дизелов генератор. 

(2) Доставката и монтажът на стоката и обучението на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се 

извършат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от сключване на настоящия 

договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Велико Търново) за деня и часа на предаването на стоката най-малко 1 (един) 

работен ден преди датата на доставка. 
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III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 11 300 (единадесет 

хиляди и триста) лева без ДДС и съответно 13 560 (тринадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева с 

ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

(2) Организацията по транспорта, разходите за доставка на стоката до мястото на предаването 

й, както и всички други разходи, включително монтаж, обучение на служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранционна поддръжка и рискът от случайното погиване на стоката до 

предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Плащането по договора, ще се осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с платежно 

нареждане, в български лева, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
 

IBAN: BG 59 BPBI 7937 1024 6965 02 

BIC: BPBIBGSF 

Банка: „Юробанк България” АД 
 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по договора, в срок до 10 (десет) дни, след представяне 

в Централно управление на ДА ДРВВЗ на подписан приемо-предавателен протокол за извършената 

доставка и монтаж, както и документ, удостоверяващ обучението на служителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по посочената по-горе сметка, в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на 

промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

(6) Договорената цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане в срока на договора, 

освен ако не е в полза за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

 

IV. КАЧЕСТВО, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

Чл. 4. (1) Стоката следва да отговаря на изискванията, установени в нормативните, технически 

и законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента на възлагане 

и изпълнение на обществената поръчка. 

(2) Качеството на стоката следва да отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 1 

от документацията за участие в обществената поръчка), както и на параметрите и техническите 

характеристики, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 

настоящия договор.  

 (2) Стоката се предава и приема чрез приемо-предавателен протокол за извършената доставка 

и монтаж, подписан от упълномощени представители на страните по настоящия договор, в Складова 

база Дебелец към Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Велико Търново. 

 (3) При предаването на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ я преглежда за явни недостатъци и ако има 

такива ги отбелязва незабавно в приемо-предавателния протокол.  

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

1. да достави в срок и на свой риск стоката, съответстваща по вид и качество на уговореното;  

2. да осигури за своя сметка превоза на стоката до мястото на предаването й; 

3. да извърши монтаж на доставения дизелов генератор при пълно спазване на технологичните 

изисквания на дизеловия генератор, както и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани е 

Техническата спецификация (Приложение № 1 от документацията за участие в обществената 

поръчка); 
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4. да обучи двама служители на Възложителя за работа с дизеловия генератор и да се издаде 

документ, удостоверяващ провеждането на обучението; 

5. да предостави пълна документация по администриране, работа и поддръжка на дизеловия 

генератор на български език; 

6. да предаде стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемo-предавателен протокол; 

7. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в 

процеса на изпълнението на поръчката; 

8. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на 

работите, предмет на договора; 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

промени в актуалното си състояние до изтичане на гаранционния срок по договора. 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговорената цена за извършената доставка при условията и в 

сроковете от настоящия договор;  

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканото съдействие във връзка с изпълнение на договора. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осигури достъп до обекта при спазване на условията и изискванията за достъп на външни 

лица до обектите; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката в уговорения срок;  

3. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ исканото съдействие при изпълнение на договора; 

4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти на дизеловия 

генератор.  

 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката на стоката в срок и без отклонение;  

2. да оказва контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения съответната доставка, 

съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4.  да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши монтаж на доставения дизелов генератор; 

5. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да обучи двама служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с 

дизеловия генератор и да се издаде документ, удостоверяващ провеждането на обучението; 

 
 

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 9. (1) Рекламации за вид и явни недостатъци се правят до подписването на протокола 

съгласно чл. 4, ал. 2 от настоящия договор. 

            (2) Стоката, която не са приетa от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се заменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Рекламации за скрити недостатъци се правят в срока на гаранцията на стоките, съгласно чл. 

13, ал. 1 от настоящия договор.  
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VIII. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция за добро 

изпълнение под формата на парична сума или банкова гаранция (в оригинален документ!) в размер на 

5% (пет на сто) от неговата стойност без ДДС. 

Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на ДА ДРВВЗ: 
 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03  

BIC: BNBG BGSD  

Банка: БНБ – ЦУ  
 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, 

безусловна и без протест, да влиза в сила от датата на издаването й и да бъде със срок на валидност 30 

(тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора, посочен в чл. 2, ал.1 от 

настоящия договор.  

(3) Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение може да бъде задържана от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или изцяло задълженията си по 

договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за добро изпълнение в пълен размер 

служи за обезпечаване гаранционна поддръжка на стоката, предмет на договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви в срок 

от 30 (тридесет) дневен период след изтичане на срока на действие на договора, посочен в чл. 2, ал.1 

от настоящия договор, и след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

IX. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 11. (1) При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло двадесет и пет на сто) на ден от 

стойността на договора без ДДС, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността му без ДДС, както и 

обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.  

(2) При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 5% (пет на сто) върху стойността на договора без ДДС, както и обезщетение за 

претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената неустойка. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за скрити недостатъци на стоките. В тези случаи 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с някое от следните права: 

 1.  да върне стоките и да иска обратно платената цена; 

 2.  да задържи стоките и да иска намаляване на цената; 

 3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 4. да иска да му бъде предадена стока без недостатъци в замяна на тази, която е получил с 

недостатъци като всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 5. да иска безплатно извършване на ремонт. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходната алинея и когато стоката е погинала или е 

била повредена, ако това е станало поради нейните недостатъци. 

 

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 12. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  



 5 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна в срок 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила.  

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

XI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно стоката, предмет на 

настоящия договор, 24 месеца или 1000 моточаса, в съответствие с неговото Техническото 

предложение, неразделна част от договора,. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на доставката. Срокът на 

ремонта се прибавя към гаранционния срок. 

 (3) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

своевременно уведомен, той е длъжен да замени за своя сметка съответната част с нова или цялото 

устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначението му. 

(4) Когато е необходим ремонт в сервиз, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да осигури такъв, не по-

късно от 48 часа след заявяване на повредата, като транспортът на техниката до сервиза и обратно, 

трудът, резервните части и други съпътстващи разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетите гаранционни задължения, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването на повредата на друга/о фирма/лице, като 

разходите в този случай са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 14. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на неговото действие. 

 

Чл. 15. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок в следните 

случаи:              

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие;            

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който 

е различен от този, посочен в офертата му.  

4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 
 

 

 

ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 16. Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящия договор ще се решават по 

взаимно съгласие, а в случай на непостигане на такова, ще се решават пред компетентния съд на 

Република България. 

 

Чл. 17. 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. 

 

Чл. 18. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван, съгласно чл. 43, ал. 2 от 

ЗОП. 
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Чл.19. В 10-дневен срок след подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

необходимите документи за получаване на разрешение за достъп до зоните, свързани с изпълнение на 

стратегическа дейност, съгласно чл. 43 и 44 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна 

агенция ,,Национална сигурност”, на служителя по сигурността в ТД ДР – гр. Велико Търново. 

Документи се представят за всички лица, които ще бъдат ангажирани с прякото изпълнение на 

предмета на договора. Срокът за издаване на разрешението за достъп зависи от компетентния орган – 

Държавна агенция ,,Национална сигурност”(ДАНС). 

 

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

законодателство. 

 

 

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Техническата 

спецификация (Приложение № 1 от документацията за участие в обществената поръчка) и Ценовото 

предложение (по образец № 3 от документацията за участие) и Техническото предложение (по 

образец № 4 от документацията за участие), подадени от Изпълнителят в офертата му за участие.  

 

При подписването на договора се представиха следните документи: 

– документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им 

служебно на Възложителя; 

–  декларация, попълнена по образец – Приложение № 7 от документация за участие в 

обществената поръчка, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

–  документ за удостоверяване на представена гаранция за изпълнение на договора (оригинал 

на банкова гаранция или заверено копие на вносна бележка!). 

 

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

страна. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ……../П/……….     УПРАВИТЕЛ ……../П/……….

  /СТАНИМИР ПЕЕВ/                                                        /МИЛЕН КОЛЕВ/ 

 
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ……../П/……….  

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 


