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           ПРОЕКТ 

ДОГОВОР 
 

№………………/……………..... г. 
 

Днес, .......................... г., в гр. София, между: 
 

ДП „Радиоактивни отпадъци”, със седалище и адрес на управление:  гр. София 1797, 
бул.„Г.М. Димитров” № 52А, ЕИК: 131218471, представлявано от Дилян Петров – 
Изпълнителен Директор, наричано за краткост в договораВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и от друга: 

 
“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление 
гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ......................... представлявано от..... 
(име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
Определен за такъв след публикуване на обява за събиране на оферти по реда на глава 
двадесет и шеста от ЗОП, регистрирана в АОП с номер ID ……………се сключи настоящият 
Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и поддържане на IP-
VPN мрежа и предоставяне на достъп до интернет в офисите на ДП „РАО“, за следното: 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следните услуги: 
„Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до интернет в 
офисите на ДП „РАО“, съгласно изискванията на приложено техническо задание с № ТЗ -
65/30.07.2018 г.  – Приложение 1 и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 2, 
неразделна част от настоящия договор. 

 

2. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ 
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поддържа качеството на предоставяните от него услуги съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при следните условия: 

2.1.1. Работно време (време за работа на системите): 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в 
годината; 

2.1.2. Време за реакция при заявяване на технически проблем, свързан с влошено качество на 
услугите: до 1 час след получаване на заявката.  

2.1.3. Време за отстраняване на технически проблеми, дължащи се на системна 
конфигурация и системни настройки в мрежата на Оператора до локациите (точки на достъп) 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и възстановяване на услугата: до 4 часа след получаване на заявката. 

2.1.4. Наличност на услугите 99,5 % средномесечно; 

2.1.5. Участникът да осигури добавяне на нови и преместване на съществуващи точки, без 
това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите. 

2.1.6. Времето за възстановяване на услугата започва да тече от момента на потвърждаване 
от страна на представително лице от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Общата цена на услугите по този договор е ............лв. (словом: ...............), безДДС. 
Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на услугата. 

3.2. За извършената през всеки месец услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечен абонамент в размер на ............лв. (словом...............), без ДДС по 
банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на фактура за 
предоставените услуги за всяко едно специализирано поделение и офис по отделно, 
придружена с детайлизирана справка. 
3.2.1. Месечният абонамент за всяка точка на достъп е както следва: 

…………….. (съгласно таблица 1 от техническото задание). 
3.3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането 
се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:…………………………. 

Банкова сметка: ……………… 
* Забележка: моля, във фактурите да се цитира номер на договора и поделението, за което се 
отнася. 
3.4. При преустановяване на ползването на услугите по този договор в някоя от точките за 
достъп, месечният абонамент ще бъде намален със стойността на услугата за тази точка за 
достъп. 

3.5. Цена на еднократна такса за инсталиране и конфигуриране в размер на ……. лева 
(словом…..) без ДДС, платима в срок до  30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на 
фактура и двустранен констативен протокол, подписан по реда на т. 4.2. 

3.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия 
договор. 
 

4. СРОКОВЕ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
4.1. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписване на договора. 
4.2. Всички заявени комуникационни трасета (основни и резервиращи) трябва да бъдат 
изградени, конфигурирани, тествани и активирани в съответствие с Техническото задание на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение 1 до 30 (тридесет) календарни дни от датата на влизане на 
договора в сила. Изпълнението на задълженията по този член се удостоверява с подписване 
на двустранен констативен протокол за активиране на услугите. 

4.3. Пускането на услугата VPN във всички офиси, трябва да се реализира до 20 (двадесет) 
дни от подписване на договора. 

4.4. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Р. България, като локациите са 
посочени в Техническото задание – Приложение 1.  

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
5.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави договорените услуги със съответните 
технически характеристики и в съответствие с изискванията на Техническото задание на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение 1 и Техническото предложение, част от Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение 2.  
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5.1.2. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата 
до изтичане срока на договора. 

5.1.3. Да осигури: ……… (описват се допълнителните услуги и преференции, предложени от 
Изпълнителя в офертата, ако има такива). 

5.1.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай че има такива, при 
спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право: 

5.2.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на услугата. 
5.2.2. Да получи договореното възнаграждение за предоставените услуги при условията на 
настоящия договор. 
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на услугата по реда и при условията 
на настоящия договор. 
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

5.4.1. Да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. 

5.4.2. Да преустанови ползването на услугите по договора в някоя от точките за достъп с 
предизвестие от 1 (един) календарен месец. 
5.4.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители при спазване с разпоредбите на 
ЗОП и ППЗОП. 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 
6.1. Настоящият договор се прекратява: 

6.1.1. С изтичане на срока по т. 4.1.  

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

6.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 
десетдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

6.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

6.1.5. С окончателното му изпълнение;  

6.1.6. По реда на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;  

6.1.7. 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.  

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

6.2.1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 
(тридесет) работни дни;  

6.2.2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци/дефекти;  
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6.2.3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

6.4. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при 
условията на чл. 116, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
7.1. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на 
свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като 
непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, в 
това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 
7.2. Предходната точка не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало 
да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства. 

7.3. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то е 
могло да бъде преодоляно. 

7.4. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 
обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 
7.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 
обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 1. 
7.6. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка една от 
страните по договора има право да го прекрати. Двете страни подписват протокол за 
прекратяване на договора, в който уреждат взаимоотношенията си.  

 

8. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по раздел 4 от 
договора, (с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в 
размер на 0,2 % (нула цяло и две десети процента) на ден върху стойността на договора, без 
ДДС. Неустойката за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да 
предоставя услугата до края на срока на договора, както и от другите му задължения и 
отговорности по настоящия договор. 

8.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да възстанови услугата за времето, посочено в 
раздел 2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на компенсации както следва: 

8.2.1. При закъснение с 30 минути след договореното време – 3 % (три процента) от 
месечната такса за точката за достъп. 

8.2.2. При закъснение с 3 часа след договореното време – 7 % (седем процента) от месечната 
такса за точката за достъп. 

8.2.3. При закъснение със 7 часа след договореното време – 10 % (десет процента) от 
месечната такса за точката за достъп. 

8.2.4. При закъснение с над 7 часа след договореното време – 20 % (двадесет процента) от 
месечната такса за точката за достъп. 

8.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената 
неустойка или компенсация и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
8.4. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки и 
компенсации, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български 
съд. 
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8.5. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в 
договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната 
лихва върху просроченото плащане за периода на забава. 
 

9. СЪОБЩЕНИЯ 
9.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма. 

9.2. За дата на съобщението се счита: 
9.2.1. При лично предаване на съобщението – датата на предаването; 

9.2.2. При изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, 
отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка; 

9.2.3. При изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, 
потвърждаващо изпращането. 

 

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
10.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително  
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез 
преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния 
български съд. 

10.2. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни 
дни, освен ако изрично не е посочено друго. 

10.3. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите 
нормативни актове в Р. България. 

10.4. Всички допълнения и изменения към настоящия договор са валидни, само ако са 
изготвени в писмен вид и са двустранно подписани. 

10.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………………………….., тел. ……………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………....…………………………………….., тел. …..………………….. 

 

Приложения: 
1. Приложение 1: Техническо задание № ТЗ-65 / 30.07.2018 г. 

2. Приложение 2: Оферта на Изпълнителя (техническо и ценово предложение). 
 

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – 
по един за всяка от страните. 

 

  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:      ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
……………………..      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
……………………..      ДИЛЯН ПЕТРОВ   
 


