ДОГОВОР
№ 1/02.01.2019 г.
Днес, 02.01.2019 г., в гр.Провадия, обл.Варна, между:
1. ТП “ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ“ с Булстат заличено,
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,седалище и адрес на управление: гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север,
представлявано от Директор- инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и заличено, съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД –РСО-Главен счетоводител от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. .„СОД- Варна“ АД, седалище и адрес на управление: гр. заличено, съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД, ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от заличено, съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - заедно и поотделно, с лиценз за извършване на
Частна Охранителна Дейност № заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, издаден от МВР ГДОП

- гр. София от друга страна като Изпълнител,
На основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и т.13 от
Раздел „Услуги“ от Приложение №1 към Заповед №549/21.12.2019г на Директора на
СИДП ДП – Шумен, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск,
срещу възнаграждение охрана с технически средства за сигурност на обекти на
Възложителя, а именно:
1. Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, находящи се
в административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.”Север”.
(2) Изпълнителят се задължава да изпълни услугите по ал. 1 в съответствие с
клаузите на настоящия договор, при съблюдаване разпоредбите на Закона за частната
охранителна дейност (ЗЧОД) и другите нормативни актове, относими към услугите,
възлагани с настоящия договор.
(3) Охранителните услуги се свеждат до охраняване на обектите чрез дейности по
наблюдение и контрол с технически средства и проверка на получените сигнали,
нарушаващи установения от Възложителя ред и приемане на съответните мерки за това.
ІІ. СРОКОВЕ
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по предоставяните услуги е до
31.12.2019г.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен в предвидените случаи.
(3) Срокът за реакция на Изпълнителя след подаден сигнал от обект, охраняван с
технически средства за сигурност е 3 (три) минути.
(4) Срокът за покриване на имуществени щети и/или загуби за Възложителя в
резултат на неизпълнение на поетите с договора задължение; на неправомерни действия
на трети лица – кражби с взлом на охраняваното имущество или изнасяне на имущество
не по установения ред от обект и други, е 30 (тридесет) календарни дни, считано от
датата на Констативния протокол по чл. 12 от настоящия договор.
III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Цената е в размер общо на 321,60 Словом:: Триста двадесет и един лева и
шестдесет ст) и 385,92 лева с ДДС за срока на договора

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена по банкова сметка,
на месечни вноски, както следва:
1. Всеки месец от времетраенето на договора - заплаща сума в размер, както следва:

1.1.За обект Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси,

находящи се в административна сграда на ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна,
кв.”Север“- 26,80 (двадесет и шест лева и осемдесет ст) лева без вкл. ДДС
(3). Цените по ал. 2 са крайни и включват всички разходи на Изпълнителя за
изпълнение на услугите, предмет на възлагане с настоящия договор, в това число, но не
само: режийни разходи, транспорт, персонал, организационни разходи, разходи за
материал, техника, за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, изисквани за
изпълнение на такъв вид дейност (когато е приложимо), други разходи, които участват
при формирането на цената на услугата, в това число всички нормативно определени
разходи, съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство,
както и печалба и всички присъщи разходи за извършване на охранителната дейност.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Възложителят заплаща общата цена по чл. 3, ал. 1 на равни месечни
вноски в размер определен в чл.3, ал.2 от договора в срок до 10 (десет) дни от датата на
представяне на оригинална фактура за съответния месец.
(2) Възложителят, извършва предвидените в настоящия договор плащания в
български левове, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, както
следва:
Банковата сметка на Изпълнителя е:
Обслужваща банка заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
BIC заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
IBAN заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
Титуляр на сметката заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
(3) Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички
последващи промени в банковата сметка, посочена от него в този договор, в срок от 3
(три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
Чл. 5. Възстановяването от страна на Изпълнителя на неусвоените суми и
превеждане на дължимите лихви и неустойки (ако има такива) ще се извършва по банков
път по сметка на Възложителя със следните реквизити:
IBAN: BG31CECB979010F2365800, BIC: CECBBGSF, при Банка: ЦКБ АД, клон
гр.Варна.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Възложителят има право:
1. да иска и да получи от Изпълнителя изпълнение на възложените с настоящия
договор услуги професионално, пълно, качествено, точно и в срок, при
спазване на изискванията и условията, записани в настоящия договор,
приложенията му и действащата нормативна уредба, относима към услугите,
възлагани с настоящия договор;
2. да осъществява мониторинг и проверка във всеки момент от изпълнението на
договора и без ограничения върху изпълнението на поетите от Изпълнителя
договорни задължения, без това да пречи на оперативната дейност на
Изпълнителя;
3. да прави предложения за подобряване режима на охрана;

4. да информира писмено Изпълнителя при констатиране на грешки или
пропуски в осъществяване на охранителната дейност;
5. да приема извършената работа с или без забележки, чрез определеното с
настоящия договор лице;

6. да откаже заплащането на част или на цялото възнаграждение, чрез
определеното с настоящия договор лице, когато Изпълнителят се е отклонил
от изискванията, установени с настоящия договор и/или приложенията към
него
7. да получи обезщетение за имуществени щети и/или загуби, претърпени от
Възложителя в резултат резултат на неизпълнение на поетите с договора
задължения, неправомерни действия на трети лица, кражби с взлом на
охраняваното имущество, изнасяне на имущество не по установения ред от
обектите и други;
8. да начислява предвидените с настоящия договор неустойки;
(2) Възложителят се задължава:
1. да предаде на Изпълнителя обектите на охрана;
2. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на
задълженията, произтичащи от договора ;
3. да осигури по всяко време на денонощието достъп на Изпълнителя и неговите
служители, до мястото на изпълнение, както и до всички съоръжение и/или инсталации,
необходими за изпълнение на възложената му услуга, в т.ч. за профилактика,
отстраняване на технически неизправности или на повреди, както и в случаите на
нарушаване целостта на обекта;
4. да осигури възможност за периодично инспектиране на обекта от Изпълнителя
в присъствието на определеното с настоящия договор от страна на Възложителя лице;
5. да информира по подходящ начин Изпълнителя за всички съществени промени
в обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността им;
6. да информира всички свои служители за правилата на охранителния режим в
обектите и да изисква от тях стриктното им спазване;
7. да уведоми своевременно Изпълнителя при всяка промяна, свързана с режима
на охрана в съответния обект;
8. да определи и съобщи имената, адреса и телефона на най-малко един свой
представител за всеки обект, който да бъде на разположение на Изпълнителя в случай на
необходимост;
9. да спазва точно, дадените от Изпълнителя указания за ползване на техническите
системи за сигурност;
10. да не разгласява начина, способите и средствата за осъществяване на охраната,
станали му известни във връзка с този договор;
11. да уведоми Изпълнителя при констатирано проникване в обект, без да влиза в
обекта, с цел запазване на местоизпълнението;
12. да осигури постоянно електрозахранване на техническите системи за
сигурност в обекта, в случаите, когато това зависи от Възложителя;
13. да уведоми изпълнителя незабавно при:
а) прекъсване на електрозахранването;
б) каквато и да е неизправност или опит за намеса в работата на СОТ.
14. да уведоми Изпълнителя с 10-дневно писмено предизвестие:
а) при ремонт или промяна на конфигурацията на охраняваните помещения;
б) при напускане (освобождаване) на обекта;
в) при промяна на длъжностните лица, пряко участващи в охраната и сигурността
на обекта (отговорното лице за обекта);
15. да предостави на Изпълнителя, документи, информация и/или данни, пряко
или косвено свързани или необходими за изпълнение на предмета, възлаган с настоящия
договор;
16. да заплати на Изпълнителя цената за изпълнената и приета по договора услуга,
в сроковете и при условията на настоящия договор;
17. да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на договора.

(3) Възложителят не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби
вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите
служители, или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение
на правата на трето лице.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Изпълнителят има право:
1. да иска и да получи необходимото съдействие за изпълнение предмета на
договора;
2 . Да иска от Възложителя информация относно функционалната структура на
охраняваните обекти, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията по
настоящия договор;
3. да прави предложение за подобряване режима на охрана;
4. да предлага мерки по укрепване на обектите, след извършване на охранително
обследване и съгласуване с Възложителя.
5. Да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията, определени в
настоящия договор при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си;
(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
работите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска
изменение или допълнение към същия.
Чл. 8. (1) Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълни услугите, предмет на настоящия договор, добросъвестно,
професионално, в срока, на мястото и при условията, установени с настоящия договор,
приложенията към него и изискванията на Възложителя, по начин, който няма да
накърнява или уврежда доброто име на Възложителя.
2. Да координира осъществяването на всички дейности с представителя на
Възложителя, посочен в настоящия договор.
3. Да предостави услугите, предмет на обществената поръчка и настоящия договор
в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и относимата нормативна уредба.
4. Да поеме и включи под охрана обектите, посочени в чл. 1, ал. 1 от договора,
охранявани чрез технически средства за сигурност, от датата на протокола за предаване
на обектите под охрана. Протоколът за предаване на обектите под охрана се подписва от
представителите на Изпълнителя и Възложителя, определени с този договор или с
изрично писмено уведомление до насрещната страна.
5. Да извършва наблюдение, регистрация или инспекция на сигнали, получени от
монтираните технически средства за сигурност за защита и запазване на имуществото на
Възложителя.
6. Да осъществява охрана с технически средства за сигурност, като реагира на
получен алармен сигнал и извършва проверка на постъпили сигнали в срока по чл. 2, ал.
3 от договора.
7. Да доказва срока за реагиране и момента на получаване на алармен сигнал от
обект на Възложителя.
8. Да предоставя безплатно, при поискване от Възложителя, компютърна разпечатка
за проверка действията на дежурния оператор за срока на реакция – при регистрирано
проникване или опит за проникване в обект на Възложителя;
9. Да предостави поисканата от Възложителя разпечатка за проверка на
регистрираните сигнали от обектите за текущия месец;
10. Да уведоми незабавно възложителя, както и органите на МВР, в случай на
проникване или нарушаване целостта на обекта;
11. Да изпрати екип на място, който да охранява даден обект с физическа охрана при
прекъсване на електрозахранването в обекта, охраняван с технически средства за
сигурност за срока до възстановяване на електроснабдяването;

12. Да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и
правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на възложените му услуги;
13. Води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация,
отразяваща изпълнението на договора и разходите по него, в съответствие с
изискванията на законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и
проверка;
14. Да информира текущо Възложителя за хода на изпълнението на дейностите и
услугите, предмет на възлагане настоящия договор, за всяко възникнало събитие или
проблеми при изпълнението на договора, които биха довели до забава и/или
неизпълнение на задължение по договора, за предприетите от него мерки за тяхното
разрешаване и/или неизпълнение за необходимостта от съответни разпореждания от
Възложителя
15. Да поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди
и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на
договора или като последица от него;
16. да не използва по никакъв начин, включително и за свои потребности или като
разгласява пред трети лица, каквито и да било факти, обстоятелства, сведения и/или
информация относно Възложителя и/или неговата дейност, в това число конфигурация
на охранявания обект, охраняваните в него оборудване, имущество и др., обстоятелства
и данни относно имущественото състояние на Възложителя, които е узнал във връзка с
или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи, като не
допуска такива действия да бъдат извършени и от служителите и/или подизпълнителите
му;
17. да уведоми Възложителя в 7-дневен срок от узнаването за отнемане на лиценза за
извършване на частна охранителна дейност или еквивалентен документ, съобразно
законодателството на държавата, в която Изпълнителят е регистриран, при изтичане
срока на разрешението за извършване на частна охранителна дейност, когато е издадено
за определен срок или неполучаване на лиценз по смисъла на ЗЧОД.
18. Да подпише окончателен протокол след приключване изпълнението на договора.
19. В тридневен срок от подписване на настоящия договор да представи на
Възложителя екипът и ръководителя, отговарящи за изпълнението на услугите, предмет
на договора.
(2) Изпълнителят не носи отговорност за причинени щети, при следните случаи:
а) при пожар, която не е предизвикан от виновни действия и/или бездействия на
Изпълнителя и/или неговите служители и/или подизпълнители;
б) когато алармен сигнал е постъпил в следствие на отворени врати и прозорци или в
резултат на други виновни действия на служители на Възложителя;
в) когато групата за реагиране по сигнала е доведена до невъзможност да изпълни
задълженията си по договора, в следствие на непреодолима сила.
VI. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
Чл. 8. (1) Предаването на обектите се извършва с протокол, подписан от определените
от страните лица, а при невъзможност за предаване на обектите в един и същи ден, за
предаването на отделни обекти се съставя отделен протокол.
(2) В протокола/ите за предаване на обекта/ите, страните описват особеностите на
конкретния обект, уязвимите места във всеки обект, с цел гарантиране надежността на
обекта
VII. РЕД ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9. (1) Страните определят за свои представители във връзка с изпълнението на
настоящия договор, следните лица:
За Възложителя :

Гр.Провадия, кв.Север (за адрес)
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД (три имена)
0518 42170 (телефон)
dgs.provadia@dpshumen.bg, (електронна поща)

За Изпълнителя :
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД (три имена)
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД (телефон)
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД (електронна поща)

Контролът по изпълнението на договора от страна на Възложителя ще се осъществява
от заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, а от страна на Изпълнителя ще се осъществява от
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(2) При изпълнение на договора в пълен обем, страните подписват окончателен
приемо-предавателен протокол.
Чл. 10. Разходите за подмяна на дефектирала част в СОТ са за сметка на
Изпълнителя, като част от стойността на услугата, предоставяна по реда на чл. 1, ал. 1,
от настоящия договор.
Чл. 11. (1) Срокът за реакция по чл. 2, ал. 3 от настоящия договор се доказва от
Изпълнителя посредством снетите GPS координати на МПС.
(2) Времето на получаване на сигнала от обекта, охраняван с технически средства за
сигурност Изпълнителят доказва с разпечатка от приемните устройства и компютърните
системи в ОДЦ.
Чл. 12. (1) Нанасянето на имуществени щети и/или загуби на Възложителя в
резултат на неизпълнение на поетите с договора задължения, неправомерни действия на
трети лица, кражби с взлом на охраняваното имущество, изнасяне на имущество не по
установения ред от обектите и други, се установяват с констативен протокол, подписан
от определените с този договор или др. начин лица за Възложителя и за Изпълнителя.
(2)
В случаите по ал. 1, Изпълнителят заплаща дължимото обезщетение в размер,
равен на балансовата стойност на увреденото и/или липсващо имущество, а когато такава
липсва – стойността се определя по документите, въз основа на които стоките са
заприходени в обекта.
(3)
Констативният протокол по ал. 1 се подписва най-късно в еднодневен срок от
установяване на възникналата щета и/или загуба, като в същия срок страните отразяват
всички обстоятелства по кражбата/увреждането, вида и стойността
на
откраднатите/увредените вещи, виновното поведение или неизпълнението на
задълженията на Изпълнителя, размера на обезщетението за увреденото или липсващото
имущество и начинът на неговото заплащане. Изпълнителят обезщетява нанесените на
Възложителя имуществени щети и/или вреди като ги заплаща в срока по чл. 2, ал. 4 от
договора.
(4)
При отказ от страна на Изпълнителя да подпише констативния протокол, вредите
се заплащат само въз основа на констатациите, определени от представители на
Възложителя в протокола.
(5)
При отказ на Изпълнителя да подпише констативния протокол по ал. 1,
респективно да заплати щетите и/или загубите, Възложителят има правата по чл. 6, ал. 1,
т. 8 от договора.
(6)
Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІІ. ЗАЩИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 13. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на
договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Не е конфиденциална информацията, която Възложителят следва да представи
на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени
поръчки или на друг компетентен орган за извършване на проверка за ефективно
разходване на средства.
(3) Конфиденциална информация може да бъде предавана само на лица, които са
представляващи Изпълнителя или подизпълнителите, или са включени в екипа на
Изпълнителя.
Чл. 14. (1) Изпълнителят ще използва предоставената от Възложителя
конфиденциална информация, свързана с дейностите и услугите, предмет на възлагане с
този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.
(2) Изпълнителят не може да разгласява конфиденциална информация на трети
лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без
предварителното писмено съгласие на Възложителя.
(3) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които
са изрично писмено упълномощени да я получат от Възложителя.
(4) Всички предоставени от Възложителя материали, независимо от носителя и
формата им, не могат да бъдат копирани от Изпълнителя без предварително изрично
писмено съгласие на Възложителя.
(5) При приключване изпълнението на договора или при искане на Възложителя,
Изпълнителят връща на Възложителя всички предоставени материали, съдържащи
конфиденциална информация.
(6) Изпълнителят е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от
настоящия раздел, за срока на действие на договора и за срок от 10 (десет) години,
считано от датата на неговото изпълнение.
IX. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение,
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента)
от цената на договора.
(2) Пълно неизпълнение на договора е налице, когато Изпълнителят не е
изпълнил която и да е от услугите, включени в предмета на договора, посочен в чл. 1, ал.
1 от същия, както и когато автопатрулите на Изпълнителят не пристигнат на обекта, от
който е получен сигнала.
(3) При непристигане на автопатрулите на Изпълнителя, на обекта, от който е
подаден сигнал в посочения в този договор срок, Изпълнителят дължи за всяка започната
минута забава неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от общата стойност на
дължимата месечна вноска.
(4) За всяко неизпълнение или изричен отказ на Изпълнителя да изпълни
задължение, произтичащо от този договор и/или приложенията към него, Изпълнителят
дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% от общата цена на съответната услуга,
установена в чл. 3, ал. 1 от договора.
(5) при неспазване от страна на Изпълнителя на клаузите, установени в раздел
„Защитена информация. Конфиденциалност“, Изпълнителят дължи на Възложителя
неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена на съответната услуга,
установена в чл. 3, ал. 1 от договора.
(6) Възложителят има право да удържи начислената неустойка от дължимо по
договора плащане, да покани Изпълнителя в определен срок да я заплати.
(7) При забава с повече от 30 (тридесет) дни в извършването на уговорените
плащания, след изтичане на срока за плащане, уговорен в настоящия договор и извън
случаите, при които срокът за плащане спира да тече, Възложителят дължи неустойка в
размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане за всеки ден забава,
Чл. 16. (1) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да
предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно
действащото законодателство в Република България.

(2) Всяка от страните си запазва правото да търси обезщетение за вреди и
пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание.
Чл. 17. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното,
некачественото и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това
неизпълнение е пряко следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че
Изпълнителят не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от
закона, да изпълни своите задължения.
Чл. 18. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения,
при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат
от нея.
X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които
е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата
сила.
(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолимата сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна
за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло,
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила,
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора
до отпадането на непреодолимата сила.
(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят
като непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок,
писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на
договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане
първата страна да даде в срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на
изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на
договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за
неизпълнение.
(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго
задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на
задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.
(7) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(8) В случай, че непреодолимата сила продължи по-дълго от 30 (тридесет) дни,
страните могат да прекратят действието на договора по взаимно съгласие, като в този
случай Възложителят ще заплати на Изпълнителя само стойността на извършените и
приети към момента на прекратяването услуги, доказани с двустранно подписан
протокол и след представяне на оригинална фактура.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Договорът се прекратява:
1.
С изтичане на срока, за който е сключен .
2.
С изпълнение на всички задължения на страните по него;
3.
При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на
договора, за което обстоятелство засегната страна е длъжна да уведоми другата страна в
срок до 5 дни от настъпването на невъзможността;
4.
При пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя по смисъла на чл.15,
ал. 2 от настоящия договор ..

5.
При отнемане на Лиценза за извършване на охранителна дейност или
еквивалентен документа, съобразно законодателството на държавата, в която
Изпълнителят е регистриран, респективно при отказ да бъде издаден Лиценз за
извършване на охранителна дейност, когато срокът на издадения такъв е изтекъл, в
случай, че лицензът е издаден за определен срок.
6.
При прекратяване на юридическото лице – Изпълнител по договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
7.
При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. По искане на Възложителя, когато за изпълнителят бъде открито производство
по несъстоятелност или ликвидация.
3. По искане на Възложителя, когато:
а) Изпълнителят не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения
от Възложителя срок;
б) в случай на промяна в състава на обединението, когато Изпълнителят е
обединение/консорциум.
в) Възложителят е отправил към Изпълнителя искане за предприемане на
действия, с цел подобряване на качеството на предоставяната услуга и Изпълнителят не
е взел предвид препоръките и изискванията на Възложителя, нито е предприел действия
по реализирането им в срок от 7 дни.
(3) Възложителят има право едностранно да прекрати/развали договора с
отправяне на писмено уведомление с предизвестие до Изпълнителя, когато:
а) изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за
участие в обществената поръчка и който не е заменен по реда на ЗОП и условията на
настоящия договор;
б) възникнат обстоятелства по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП. В случай на
прекратяване на договора на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 ЗОП, Възложителят дължи
обезщетение в размер, определен в споразумението между страните, а при непостигане
на съгласие, въпросът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд.
в) ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;
г) при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя по
този договор;
д) ако поради забава на Изпълнителя изпълнението е станало безполезно или ако
задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговорения срок.
Чл. 21. (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно
неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията
и с последиците съгласно чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите,
чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната
страна.
(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:
1. Изпълнителят е прекратил изпълнението на заявените услугите за повече от 10
дни, считано от датата на заявката;
3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от изискванията на
Възложителя, подробно разписани в документацията за обществената поръчка.
Чл. 22. Страните по договора за обществена поръчка могат да го прекратят на
всички основания, уредени в Закона за задълженията и договорите, Търговския закон,
основанията по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 23. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от ЗОП.

ХII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 24. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението
на настоящия договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са
подписани от упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения, направени по
електронна поща и съдържащи информация от организационен характер, копия на
заявления/становища от заинтересовани лица или друга оперативна информация без
характер на указания към Изпълнителя относно изпълнението на договора.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна
поща;
Чл. 25. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:
За Възложителя:
Адрес: гр.Провадия, кв.Север,
dgs.provadia@dpshumen.bg,

тел.

0518

42170,

факс:

0518

42176;

е-mail:

За Изпълнителя:
Адрес: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД тел. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, факс:
заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД., е-mail: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата
в 10 (десет)-дневен срок.
ХIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения. При непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове
между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, спорът се отнася за
решаване от компетентния съд в Република България.
Чл. 27. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 28. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 29. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни.
Чл. 30. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат
обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол,
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място,
дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след
това.
Чл. 31. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или
отговорност е за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност
не могат да се искат от Възложителя като допълнение към цената за изпълнение на
договора.
Чл. 32. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един
за Възложителя и един за Изпълнителя

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)
Р-л счет. отдел-Гл. счетоводител ТП ДГС Провадия
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)
ИС/АЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/подписано и заличено/
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

