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                Приложение № 5 
                 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  
за 

изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна база  Сливен  
№ ............... / ................2014г. 

 
 

Днес, ………………. 2014г., в гр. София 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, представлявана от Емил Колев – 
Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричана по-долу и за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 
и 
2.  „……………………………..” …………., със седалище и адрес на управление гр. ...... , ул. ...... 
№ ......, регистриран по фирмено дело №  .............. / ……….... дд мм гг по описа 
на.......................................съд, с  БУЛСТАТ/ЕИК ..................................................., представлявано от 
………...........................................................................................................................................................,      
(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството), с ЕГН …………….……, 
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), във връзка с Решение 
№ …………/………….2014г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси” за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор 
на изпълнител за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна 
база Сливен, към ТД ДР  гр. Стара Загора”, се сключи настоящият договор за следното: 
 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изгради срещу 
възнаграждение  локална автоматизирана система за оповестяване в Петролна база Сливен, 
съгласно Техническата спецификания – Приложение № 2 от настоящата процедура, с крайна 
(обща) цена, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна 
част от настоящия договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява изграждането, функционирането и поддръжката на 
системата при условията на настоящия договор, документацията за участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка и офертата му за участие.  

 
 

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 

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

(2) Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на системата се извършва в срок от 
............................... (предложен от участника), но не по-дълъг от  6 (шест) месеца от сключването 
на договора за обществена поръчка.  

(3) Изпълнителят се задължава да осигури гаранция, сервиз и поддръжка на системата за 
срок от …………………………………..…. години, считано от датата на приемо-предавателния 
протокол. 
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(4) Място на изпълнеие - Петролна база  Сливен, към ТД „Държавен резерв”  –  гр. Стара 

Загора. Работите ще се извършат без прекъсване и без да се пречи на нормалния трудов процес на 
служителите на ТД „Държавен резерв”. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започването на работата по 
системата и да изготви график за внедряването ѝ в обекта, който да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
ІІІ. ЦЕНА 

 
Чл.3. (1) Цената по настоящия договор, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

е в размер на……………….. лв. (……………………) с включен ДДС или …………………… лв.  
(……………………………………….) без включен ДДС; 

(2) В цената по ал. 1 са включени: 
     1. всички необходими разходи за пускане на системата в действие и нейната нормална работа;  
     2. всички необходими за оптималното функциониране на системата компоненти, материали,         
части, консумативи, оборудване, софтуер и други - в комплект, проектиране, монтаж, измерване, 
настройка, обучение на персонала и друго необходимо; 
    3. гаранционна и сервизна поддръжка. 
 (3) Организацията по транспорта, разходите за доставка до мястото на изграждането на 
системата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Непредвидените ремонтни и монтажни работи, които възникнат в процеса на 
изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и 
одобряването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Предаването и приемането на извършените ремонтни работи – предмет на настоящия 
договор, се извършва и удостоверява с предавателно-приемателни протоколи, подписани от 
представители на страните по Договора.  

 
 

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 
Чл.4. (1) Плащането по договора, ще се осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

български лева, по банков път, с платежно нареждане, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
банкова сметка, както следва:  
  

БАНКА…………………………………………….. 
IBAN………………………………………………. 

BIC………………………………………………….. 

 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по договора в срок от 7 (седем) работни дни след 

представяне на документ, удостоверяващ обучението на персонала, подписване на приемателно-
предавателен протокол и представяне на фактура (оригинал) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 
 Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, 
като организира и координира цялостния процес на проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на систематa, в съответствие с: 

- офертата и приложенията към нея; 
- действащата нормативна уредба в Република България; 
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- условията и изискванията на документацията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка; 

2. да влага при извършваните дейности качествени материали и изделия, отговарящи на 
изискванията и стандартите, залонени в Техническата спецификация – Приложение 2 от 
документацията за участие; 

3. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на 
работите, предмет на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 
дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност  на труда.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, 
както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани, на всеки етап от 
приемането на работата, в срок от 5 (пет)  дни от  уведомяването му, както и да изпълнява всички 
нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
промени в актуалното състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичане на гаранционния срок по 
договора. 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора; 
3. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта при спазване на условията и 

изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се 
подписва двустранен протокол. 

2. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор; 
3. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти на 

системата.  
 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да оказва контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци. 
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в рамките на обекта, в резултат на което възникват: 
-  загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, 

вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на монтажните работи. 
 

 
VII. КАЧЕСТВО 

 
 Чл. 9. (1) Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, 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, както и на изискванията, установени в документацията за участие в процедурата: 



 4 

1. при проектирането и изграждането на системата е задължително да бъдат спазени 
всички стандарти и изисквания, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 2 от 
документацията за участие; 

2. системата да се проектира така, че да е с ниски разходи за експлоатация, последваща 
поддръжка и обслужване, при запазване  качеството ѝ на работа; 

3. системата да осигурява надеждност, гъвкавост и отвореност за нормално 
функциониране в рамките на минимум 10 (десет) години.  

(2) При предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се направят пробни изпитания на 
системата, от които да е видно, че е осигурено нормалното ѝ функцииониране. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите, за 
да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи отговорност за влошено качество  на системата, като цяло. 
 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави пълна документация по администриране, работа и 
поддръжка на системата на български език и да  осигури обучение на персонала за работа със 
системата. 
 
 

VIII.ГАРАНЦИИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 

 Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в размер на 
…………………………….. лева, представляваща 3 % (три на сто) от стойността на договора без 
включен ДДС, която се представя при сключване на настоящия договор, в парична сума по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  като  банкова  гаранция. 
 (2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за изпълнение на договора, 
тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде 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 гаранционния срок, предложен от участника, за работа на 
системата. 
 (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. 
 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи лихви в 
срок от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок, предложен от 
участника за работа на системата, и след  писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранциите, включително 
при тяхното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл.11. (1) Гаранционният срок за работата на Системата е ………….…………………, но 

не по – малко от 24 месеца. 
(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да отстранява за своя сметка появили се 
дефекти, в рамките на гаранционния срок, в 5-дневен срок от получаването на уведомлението.                  
Уведомяването може да се осъществи по телефон и писмено – с писмо, факс или e-mail. 

 
 

IХ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 
 Чл.12. (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 3% (три на сто) от стойността му без ДДС, 
както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 
неустойка.  



 5 

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

дължи неустойка в размер на 3% (три на сто) върху стойността на договора без ДДС, както и 
обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената 
неустойка. 
 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
 

Чл.13. Настоящият договор се прекратява: 
1. с неговото изпълнение; 
2. преди изтичане на уговорения срок в следните случаи: 

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при положение, че не се 
нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 
-едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
-При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 7 (седем) дневно 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

3. В случаите по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 
 

 
ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
 

Чл.14. (1) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да 
се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването на непреодолима сила. 
       Чл.15. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата 
сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се 
дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

      (2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби. 

 Чл.16. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Чл.17. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.  
 
 

ХII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 

Чл.18. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, договора 
или част от него, и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен 
пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само 
в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 
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ХІII. СПОРОВЕ 
 

 Чл.19. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 
страните се решават чрез преговори между тях. 

Чл.20. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат 
разрешавани според разпоредбите на българското законодателство от компетентния съд по реда 
на ГПК. 
 

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
  
 Чл.21. Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията 
си по настоящия договор. 
 Чл.22. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван съгласно чл. 43, ал.2 от 
ЗОП. 
 Чл.23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

Чл.24. Неразделна част от договора са подадената оферта за участие в процедурата от 
“....................................................” ............. , приложенията към нея и документацията за участие в 
процедурата. 

 
При подписването на договора се представиха следните документи, необходими за 

неговото сключване, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, а именно: 
- документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП – в оригинал или нотариално заверени копия; 
- документ за удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение на договора; 
-документи, съгласно чл. 44, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност”, представени за Изпълнителя, както и за лицата, посочени от 
Изпълнителя, които ще приведат Системата в действие, и които ще осигуряват  гаранционна и 
сервизна  поддръжка на Системата: 
  
 1. Свидетелство за съдимост; 

2. Удостоверителен документ за липса на психични заболявания; 
3. Служебна бележка, за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за 

престъпления от общ характер. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ.............................                                      ……..................... 
 
ЕМИЛ КОЛЕВ                                              /............................/ 
 
 
 
 
2. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. 
 
/АГЛАЯ МИНЕВА/ 
 


