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           ОБРАЗЕЦ №9 

           ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР    

за извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и 

проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове 

     Днес, .......................2017 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 Галя Иванова 

Гуркова –Началник отдел „ФДАПОПСБ” и Главен счетоводител, наричана накратко 

Възложител 

от една страна  

и 

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

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

Изпълнителят 
от друга страна, 

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва услуга 

за „Абонаментна извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи 

и проверка с техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове към ТД „Държавен 

резерв” гр.В.Търново“, съгласно техническо и ценово предложение – неразделна част от 

настоящия договор. 

   (2) Участникът, определен за изпълнител, следва да извършва абонаментна 

извънгаранционна поддръжка, ремонт на пожароизвестителните системи и проверка с 

техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове по местонахождението им съгласно 

Техническа спецификация – Приложение №2. 

II. ПЛАЩАНИЯ 
 

Чл.2 (1) За извършване на дейностите по договора Възложителят заплаща на 

Изпълнителя възнаграждение съобразно цените, посочени от последния в ценово 

предложение (Приложение №4) – неразделна част от настоящия договор. 

 (2) Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна абонаментна такса за 

извънгаранционна поддръжка и ремонт на пожароизвестителните системи, както следва:  

..................................... лева без ДДС на месец за съответен обект или в общ размер на 

.................... без ДДС за месец. 

(3) Възложителят заплаща на Изпълнителя за проверка с техническо обслужване 

на вътрешни пожарни кранове, извършвана веднъж годишно, сума в общ размер на 

..................................... лева без ДДС. 

(4) Възложителят заплаща необходимите резервни части за ремонт на техника в 

случай на подмяна, но след предварително съгласие на Възложителя по предписание на 

Изпълнителя, като тяхната стойност се фактурира допълнително към сумата по чл. 2  въз 

основа на протокол подписан от представителите на двете страни. В случай на неодобрение 

на предложената цена за резервна част, Възложителя може да достави резерваната част с 

посочените от Изпълнителя парамерти, като Изпълнителя се задължава да я монтира. 

(5) Възнаграждението по ал.2, ал.3 и ал.4 се заплащат в 10-дневен срок от месеца 
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следващ извършената услуга и след предоставяне на фактура и протокол за 

извършената дейност, като цената остава непроменена за целия срок на договора по 

банков път на посочена банкова сметка: 

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

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

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

Чл. 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. 
 

   III. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 4. Договорът се сключва за срок 1 (една) календарна година и влиза в сила 

от датата на подписването му. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 5. (1) Права на Възложителя: 

1.1.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 

на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в чл. 10 от настоящия договор. 

1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

Изпълнителя. 

1.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 (2) Задължения на Възложителя: 

2.1. При сключване на договора да предостави на Изпълнителя цялата налична 

документация по предмета на настоящия договор; 

2.2. Да осигури свободен достъп на територията на монтираните съоръжения през 

цялото работно време на обслужващите служители на Изпълнителя; 

2.3. В случай на установяване на повреда в съоръженията посочени в обявата, 

Възложителят се задължава своевременно по телефон, факс или е-mail да уведомява 

Изпълнителя; 

2.4. Да определи длъжностно лице, което да поддържа контакт с Изпълнителя. 

Отговорното лице да създаде тетрадка-дневник за поддържаната инсталация, в която да 

се отбелязват забележките по състоянието и изпълнението на задълженията; 

2.5. Да заплаща на Изпълнителя цена в размер и по начин определени в настоящия 

договор. 

Чл. 6. (1) Права на Изпълнителя : 

1.1.Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 

документи за изпълнение на договора. 
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(2) Задължения на Изпълнителя : 

2.1. Изпълнителят се задължава да извършва качествено и в пълния обем дейности 

регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба №8121з-531/ 09.09.2014г. 

за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна 

безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и 

съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях и СД 

CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, 

проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“; 

2.2.Да извършва аварийно обслужване на поддържаната система на Възложителя в 

максимално къси срокове като се явява на повикване, съгласно чл.5, т.3 от договора. 

2.3.Да се задължава да отразява в тетрадката-дневник състоянието на инсталацията, да 

вписва редовно във въведения дневник извършените ремонти, подмяна на части и 

периодични проверки, които извършва; 

2.4.Изпълнителят се задължава да извършва един път месечно проверка на всички 

пожароизвестителните системи и техническо обслужване по график, а веднъж годишно 

да извършва проверка на вътрешни пожарни кранове; 

2.5.Изпълнителят се задължава да издава протоколи при извършените проверки за 

състоянието на системите и съоръженията предмет на договора, съгласно нормативните 

разпоредби. Екземпляр от издадените протоколи да се предоставя и в администрацията 

на  ТД „ДР” гр.В.Търново; 

2.6.Изпълнителят се задължава след извършване на ремонтни дейности на 

пожароизвестителните системи и/или ВПК в случай на подмяна на части да представя 

протокол за извършената ремонтната дейност, и сертификати и гаранционни карта за 

вложените от него резервни части; 

2.7.Изпълнителят се задължава да провежда периодичен инструктаж на отговорните 

длъжностни лица в складовите бази и на лицата работещи със системите и 

съоръженията предмет на договора в обектите посочени в Техническа спецификация – 

Приложение №2; 

2.8.Всяка информация станала им известна във връзка с осъществяваната от тях 

дейност страните се задължават да не разпространяват на трети лица под каквато и да 

било форма, както и да изискват от служителите и подизпълнителите си спазване на 

същите ограничения за конфиденциалност. 

2.9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на 

Възложителя в 3-дневен срок. 

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 7. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1.1.С изтичане на срока по чл.4 от договора 

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

1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

1.4. С окончателното му изпълнение; 

1.5.По реда на чл. 194 ал.3 от Закона за обществените поръчки; 

1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 
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работни дни; 

2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

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

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 
 

VII. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

 

Чл.8.(1) Изпълнителят гарантира изпълнението на настоящия договор с 

гаранция за добро изпълнение в размер на 5% (пет процента) от посочената по 

офертата цена без ДДС. 

Чл.9.(1) Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на                                

ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново: 

При Банка: Си Банк  

IBAN: BG06BUIB72463332011801 

BIC: BUIB BGSF 

(2) Гаранцията (парична или банкова) обезпечава изпълнението на задълженията на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението без да е 

нужно те да се доказват. Банковата гаранция за добро изпълнение на договора следва 

да бъде издадена в полза на ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново, 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) При всяко неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

независимо дали е пълно или частично, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

целия размер на гаранцията за изпълнение.  

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят 

освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 календарни дни след определения 

краен срок за изпълнение на договора, без да дължи лихви и след писмено искане от 

Изпълнителя. 

 

 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.10.(1)При неизпълнение на някое от задълженията по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % (пет на сто) от стойността на 

договора. 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 

договора за всеки просрочен ден, считано от деня на забавата, но не повече от 5 % (пет 

на сто) от цената на договора. 

(2) Изплащането на неустойката не лишава иправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обещетение за претърпени вреди. 
 

 

 

VIІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл.11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, 

ако неизпълнението се дължи на някаква причина извън контрола на страните по 

договора или неопределима сила. 

Чл.12. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 



 5 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.13. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.14. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за безопасни 

условия на труд /чл.18/. 

 Чл.15. Клаузите на настоящия договор могат да се изменят по взаимно съгласие с 

допълнителен писмен анекс. 

 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. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в договора, тя е длъжна 

предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не 

изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще 

се считат за надлежно изпратени и получени. 

 

Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение (по образец №4 от документацията за участие) и Техническото предложение 

(по образец № 5 от документацията за участие), подадени от Изпълнителят в офертата му 

за участие. 

При подписване на настоящия договор...................................., в качеството си на 

Изпълнител, представи 1.Свидетелство за съдимост за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1; 2.Удостоверение от органите по приходите и 

Удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника 

за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 и 3. Оригинален документ за гаранция за изпълнение в 

размер на 5% ( пет процента) от стойността на договора без ДДС– вносна бележка (при 

парична вноска)–оригинал или заверено копие, или банкова гаранция в оригинал. 

    Договорът се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

 

ДИРЕКТОР НА ТД „ДР”     ПРЕДСТАВИТЕЛ:                  

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

    

НАЧ.ОТДЕЛ ФДАПО ПСБ  

И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  : 

                                                     / ГАЛЯ ГУРКОВА / 

 

Съгласували: 

Началник отдел „ФДАПОПСБ”:   

 

    / Галя Гуркова / 

Главен юрисконсулт: 

                       

   / Вилма Димитрова / 

 

 

 Изготвил: 

 Главен юрисконсулт:         

   

   / Вилма Димитрова / 


