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Д О Г О В О Р  

за извършване на строително - ремонтни дейности на покривни конструкции на 
складови блокове №№7, 8, 9,12, 13 и 14 в СБ Троян към  

ТД „Държавен резерв” гр. Плевен 
 
 
 Днес ..............2014 г. в гр. Плевен на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се сключи 
настоящият договор, между: 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 
представлявана от Емил Колев - Председател, чрез Велизар Станиславов Илиев – Директор 
на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен 
ул.„Васил Левски” № 192, ет.3; БУЛСТАТ 831 913 661 0017, от една страна наричана за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 
 
 

.................................................., представлявано от .........................................................., 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
 Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
1.1.  Настоящият договор се сключва на основание чл.101е от ЗОП и  урежда 

правата и задълженията на страните при извършване на ремонтни дейности на покривни 
конструкции на складови блокове №№7, 8, 9,12, 13 и 14 в СБ Троян към ТД "Държавен 
резерв" гр.Плевен. 

 1.2. Договорът се придружава от фиксирана оферта, участвала в процедурата, 
съгласно глава осем „а” от ЗОП. 
 
 II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 
 2.1. Цената за изпълнение на услугата е в размер на ............................. и се формира 
на база посочените единични цени и количества, подробно описани в Количествено - 
стойностната сметка, която е неразделна част от ценовата оферта. 
 2.2. Цената включва всички разходи за цялостното, качествено и срочно изпълнение 
на поръчката.   
  2.3. Дължимите плащания по точка 2.1. се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз 
основа на издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 5 /пет/ дни след 
представянето й. 
 
  
 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
   

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи оторизирани свои представители 
за  изготвяне и подписване на сервизни поръчки и приемно-предавателни протоколи с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите оторизирани представители. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажните работи на 
покривните конструкции на складови блокове №№7, 8, 9,12, 13 и 14 в СБ Троян към ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен., обхващащи следните дейности:  

1. Доставка, демонтаж и монтаж на челни дъски общо 372 м.  

Складов блок №7 – демонтаж и монтаж на 60 м. челни дъски  

Складов блок №8 - демонтаж и монтаж на 60 м. челни дъски 

Складов блок №9 – демонтаж и монтаж на 60 м. челни дъски 

Складов блок №12 – демонтаж и монтаж на 64 м. челни дъски 

Складов блок №13 – демонтаж и монтаж на 64 м. челни дъски 

Складов блок №14 - демонтаж и монтаж на 64 м. челни дъски 

 

2. Доставка, демонтаж и монтаж на общо 372 м улуци от поцинкована 
ламарина  

Складов блок №7 – демонтаж и монтаж на 60 м. улуци.  

Складов блок №8 - демонтаж и монтаж на 60 м. улуци. 

Складов блок №9 – демонтаж и монтаж на 60 м. улуци. 

Складов блок №12 – демонтаж и монтаж на 64 м. улуци.  

Складов блок №13 – демонтаж и монтаж на 64 м. улуци. 

Складов блок №14 - демонтаж и монтаж на 64 м. улуци. 

 

3. Доставка, демонтаж и монтаж на общо 42 бр. казанчета от поцинкована 
ламарина на улуците и свързването им с водосточните тръби  

Складов блок №7 – демонтаж и монтаж на 7бр. казанчета 

Складов блок №8 - демонтаж и монтаж на 7бр. казанчета 

Складов блок №9 – демонтаж и монтаж на 7бр. казанчета 

Складов блок №12 – демонтаж и монтаж на 7бр. казанчета 

Складов блок №13 – демонтаж и монтаж на 7бр. казанчета 

Складов блок №14 - демонтаж и монтаж на 7бр. Казанчета 

 
 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага материали и изделия отговарящи на 
техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите 
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изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти. . 
 4.3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави гаранционен срок на СМЦ 
съгласно Наредба №2 от 21.07.2003 г. – Гаранционен срок – 5 години. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци, както и появилите се в последствие дефекти в гаранционния срок по 
предходната точка. 

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се 
дефекти в гаранционния срок. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа по 
отстраняване на дефектите не по-късно от седем дни от получаване на писменото 
уведомление. 

 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Приемането на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява с подписване 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на акт, в който подробно се описва изпълнението на 
предмета на договора. 

5.2. Ако при приемането на извършеното се установи, че същото има недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок 
посочен в акта. 
 
   
            VІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
 
 6.1. Настоящият договор се сключва за срок до .......................... г. 
 6.2. Договорът се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 
 6.3. Настоящият договор може да се прекрати преди изтичането на срока му на 
действие: 
 6.3.1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
 6.3.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, в случаите на 
неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 6.3.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи каквото и да е обезщетение, 
когато в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не 
е в състояние да изпълни своите задължения; 
 6.4. Изменение на договора се допуска само по изключение в изрично предвидените 
в ЗОП случаи. 
 
 
 VIІ. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА 
 
 7.1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати в договорения срок уговореното 
възнаграждение, последния дължи неустойка в размер на 0,5% от договорената сума за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума за целия период на 
изпълнение.  
 7.2. В случай на забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
задълженията му по договора, последният дължи неустойка в размер на 0,5%  от 
договорената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума за 
целия период на изпълнение. 
 7.3. В случай на неизпълнение на задълженията по настоящия договор виновната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от стойността по договора. 
 7.4. В случай на некачествено изпълнение на сервизното поддържане, 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на претърпените щети и пропуснатите ползи 
или отстраняване на неизправностите за своя сметка. 
 Всички спорни въпроси между страните по договора се решават чрез взаимно 
споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се отнася до 
компетентния съд в Република България. 
 За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България. 
 Неразделна част от договора са подаденото ценово предложение и техническото 
предложение за участие в процедурата. 
 Настоящият договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един за всяка 
от страните. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                                                                                                   
 
ВЕЛИЗАР ИЛИЕВ      .................................... 
Директор на ТД “Държавен резерв”                                
гр. Плевен         

  

 
АНТОНИНА ЙОРДАНОВА 

Главен счетоводител 
 

Съгласувал:             
ЗДРАВЕЛИНА КРЪСТЕВА      
Гл. юрисконсулт на ТД “Държавен резерв”    

гр. Плевен        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


