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                Приложение № 6                                         

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

№ ............... / ................2017г. 

 

Днес, ………….2017г., 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, 

наричана по-долу и за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

и 

 

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

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

ДДС:........... представлявано от................................................................................................., с 

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

 

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден 

Обобщен протокол от ………………………………г. от Председателя на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

с предмет: „Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол 

на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации 

(ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна 

агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители 

по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН”, се сключи настоящият 

договор, като страните се споразумяха следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

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

срещу заплащане услуги за осъществяване на независим количествен и качествен стоков 

контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни 

ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на 

Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни 

съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите при условията на настоящия договор, 

съобразно неговото Техническото предложение, Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от договора. 

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на действие 1 (една) година или до достигане на 

обща сума по договора в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС, съответно  

84 000 (осемдесет и четири хиляди) лева с ДДС, като влиза в сила от датата на неговото 

подписване, но не по-рано от 19.03.2017г. 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извършва независим количествен и качествен стоков контрол на държавни 

резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви 
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запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на Държавна агенция ,,Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ 

и съхранители по смисъла на ЗЗНН, съгласно всички предложения от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са  неразделна част от настоящия договор. 

2. Да извършва контрол, съгласно инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Да представя доклад/протокол от извършения контрол в най-кратък срок след 

неговото приключване и получаване на анализни резултати. Предаването на уговорения 

резултат се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от 

представители на възложителя и изпълнителя, съгласно чл. 71 от ППЗОП. 

4. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

5. При използване на подизпълнител или замяна на подизпълнител, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, да изпрати 

копие от договора или от допълнителното споразумение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.  

6. При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

предварително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на 

условията по т. 5. 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да предоставя свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до базите/складовете, където 

ще се извършват услуги, предмет на този договор. 

2. Своевременно / не по-късно от 2 (два) дни / преди датата на всяка предстояща 

услуга, да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, с ясни указания за обхвата на възложения 

контрол, съгласно предмета на договора. 

3. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма в случай на промени на 

вече възложена услуга. 

4. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, да изисква от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на 

адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 

ал. 2 и ал 11 от ЗОП. 

                                       ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 5. (1) Цените за извършените услуги са посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е приложено към договора и е неразделна част от него.  

(2) При необходимост от извършване на анализ във външна лаборатория 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след неговото 

съгласие да го извърши. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително стойността на 

извършените анализи във външни лаборатории по фактическата им стойност (в рамките на 

средствата по договора), след префактуриране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прилагане на заверено 

копие от издадената от анализната лаборатория фактура и протокол. 

 (3) Плащането се извършва: 

1.  в срок до 15 (петнадесет) дни от получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след 

одобрение от Министерство на финансите; 

2. от съответната Териториална дирекция на ДА ДРВВЗ, заявила услугата, след 

представяне на доклада/ протокола по чл. 3, т. 3 и фактуриране на услугата, по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
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IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………….. 

Банка: ....................................... 

 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна 

на банковата си смета посочена в предходната алинея в срок от 3 (три) работни дни, считано 

от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени, а задължението погасено. 

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях услуги, и след като бъдат приети. Работата на подизпълнителите се 

приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя, за 

което се изготвя и подписва протокол. 

(6) В цените за извършваните услуги са включени всички транспортни разходи, 

командировъчни и куриерски услуги, разходите за метални туби, пломби, полиетиленови 

пликове и други разходи. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в 

размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, представляваща 5% (пет на сто) от 

стойността на поръчката без ДДС, под формата на парична сума, банкова гаранция (в 

оригинален документ!) или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в оригинален документ!).  

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 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.  

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи гаранция под формата на застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на 

застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Представената застраховка е със срок на 

валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора.  

 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи 

лихви, в 30 (тридесет) дневен срок след приключване на изпълнението на настоящия 

договор, по посочената в чл. 5, ал. 3 банкова сметка. 

(2) В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 

изпълнението му, не се възстановява.  

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. С решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение се задържа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 8. (1) При неизпълнение на някое от задълженията по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на 

неизпълнението без ДДС. 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 на 

неизпълнението без ДДС, считано от деня на забавата, но не повече от 5 % (пет на сто).  

 (2) В горните случаи дължимата неустойка се прихваща от гаранцията за добро 

изпълнение и/или от  дължимото плащане по договора. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява след изтичане на уговорения срок.  

(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок в 

следните случаи: 

1. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

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

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие. 

3. При достигане на сумата на плащанията по договора общо в размер на 70 000 

(седемдесет хиляди) лева без ДДС, съответно  84 000 (осемдесет и четири хиляди) лева с 

ДДС. 

4. По реда на чл. 118 от ЗОП. 

 

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 10. (1) При непредвидени обстоятелства, като война, пожар, епидемия, акт на 

държавен орган или друго непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключването на договора, нямащо отношение към изпълнението 

на същия, нито една от страните не носи отговорност за закъснение или неизпълнение на 

задълженията си по този договор. 

(2) Страната, която е възпрепятствана от изпълнение на задълженията си по договора, 

трябва незабавно да уведоми за това другата страна, както и да представи доказателства, 

издадени от компетентните органи за наличието на непредвидени обстоятелства. 

 

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 11. 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. 12. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор, без писменото съгласие на другата страна.  

Чл. 13. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

 

 1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 2. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

 3. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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При подписването на договора се представиха следните документи:  

 

1. Документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т.1, 2, и 3 от ЗОП 

2. Документ за удостоверяване на представена гаранция за изпълнение на договора. 

 

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. 
 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ …………………………                                     ………………………..      

 

         /СТАНИМИР ПЕЕВ/                             /…………………../ 

 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ …………………..      

 

                /АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


