
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РАДКОВ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на 
противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, 
съгласно списък”

Днес 2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината и Даниела Данчева -  началник на отдел 
„Бюджет”, съгласно чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна,

2. „РАДКОВ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Велико Търново -  наричан по- 
долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес гр. Велико Търново, ул. „Александър 
Бурмов” №1, тел.: 0898733444, ЕИК: 201217425, представлявано от Станимир Радков -  
управител,
с подизпълнител: „Пожари” ЕООД, гр. Горна Оряховица, със седалище и адрес гр. Горна 
Оряховица, ул. „Раховец” №12, ЕИК 201416256, представлявано от Митко Георгиев - 
управител, който ще изпълни част от договора на поръчката: „Техническо обслужване на 
ПП уреди”, в процентно изражение - 35%,

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, 
чрез събиране на оферти с обява с № в РОП ID 9055509, от друга страна,

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни 
уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, съгласно списък и 
съгласно представената оферта, неразделна част от този договор.

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 
противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни 
уреди за нуждите и на други общински обекти или други възложени му дейности, по 
единични цени, посочени в офертата, неразделна част от договора. Дейности, 
неупоменати в офертата, ще бъдат остойностявани на база на вложеното време за 
изпълнението им при следната часова ставка: 25 лв./чч.

1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със 
свои ресурси, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако в рамките на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП -  70000.00 (седемдесет хиляди) лева без ДДС, 
заедно с други договори е аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно.

Д О Г О В О Р

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

и

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:



II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.2(1) Възложителят е длъжен:
1. да окаже мястото на обектите.
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите.
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата документация и информация, 

необходима за комплексното обслужване.
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
5. да се съобразява с констатираните и предписани мероприятия от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в протокола от обследването за възстановяване на пожарната 
безопасност на обектите.

6. да определи свой представител за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:
Е несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност.

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или негов представител, е длъжен да участва в приемането на 
извършените дейности, отразено в удостоверяващите протоколи.

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
Е по всяко време да иска в определен от него срок отчетна информация за реализация на 
работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на нормативните и технически 
изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стига да не възпрепятства работата му.
2. да дава мнения и препоръки относно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за 
ремонт, реконструкция и разширяване на общинските обекти, предмет на договора, при 
спазване на правилата за пожарна безопасност.

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 
в срок до тридесет календарни дни след представяне на протокол за извършените 
дейности по цени, съгласно количествено-стойностна сметка и одобряване на фактурата. 
Данните за фактура се попълват съгласно приложен списък, неразделна част от договора.
(2) Техническо обслужване, презареждане и изпитване на пожарогасители и снабдяване с 
допълнително оборудване при необходимост се извършва по време на противопожарно 
обследване на обектите като се заплаща по единични цени съгласно представената оферта.
(3) Общата стойност на договора не трябва да надвишава сумата 70 000,00 
(седемдесет хиляди) лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при констатация на недостатъци, не приема работата за завършена, 
като поставя условие за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и определя срок 
за това.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава стриктно да се придържа към предмета на 
поръчката, както и да спазва всички изисквания в публичната покана и в действащото 
законодателство и да спазва указанията, давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да извършва 
дейности съгласно публичната покана и приложенията към нея, както и допълнително 
възложени му такива.

„УТротивопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите
на Община (Велико Шърново и нейни обекти, съгласно списък,’
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното му качествено, в срок и съгласно 
изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира качество и надеждност на услугите, 
извършвани от него.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и 
пълно изпълнение на задълженията си по този договор.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на работата.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация,свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на поръчката да спазва изискванията на 
Наредба №8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда за осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти 
и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност; Наредба 
№1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар; Наредба №8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на 
държавен противопожарен контрол; Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и 
реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите, както и цялото действащо в страната законодателство, свързано 
с предмета на поръчката.

Чл.7(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва противопожарно обследване на общински 
обекти, като:

1.Изготвя протокол с анализ за оценка на потенциалните рискове за възникване на
пожар;

2. Извършва категоризация на обекти с изготвяне на протокол и ламинирани 
табелки

3.Проектира и отпечатва цветни схеми (в рамка) във формат А 3
4.Изготвя планове за евакуация във формат А4
5.Изготвя планове за действие при пожар във формат А4
6.Изготвя противопожарни инструкции (в рамка) във формат А4
7.Изготвя инструкция за котелно помещение (в рамка) във формат А4
8. Извършва проектиране, отпечатване и ламиниране на цветни схеми (за поставяне 

на вратите на отделните помещения)
8.Изготвя дневници по пожарна безопасност
9. Изготвя протоколи за проиграване на евакуация
10. Извършва проверка на отоплителни уреди и съоръжения и изготвя протокол
11. Извършва проверка на срока на годност на противопожарните уреди
12. Извършва инструктаж по пожарна безопасност,

както и да извършва всички дейности съгласно представената от него оферта и изискващи 
се съгласно действащото в страната законодателство.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

„ббротивопоокарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуокдите
на Община (Велико ЛТърново и нейни обекти, съгласно списък
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Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има валидно Разрешение от Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението” за осъществяване на дейността 
„Противопожарно обследване на обекти на територията на Република България”. При 
изтичане на срока на разрешението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поднови и 
представи препис от същото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три дневен срок, в 
случай, че му бъде отнето разрешението.

Чл. 11 В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от стойността на изплатеното до 
момента по договора, стойността на което се доказва с представените протоколи за 
извършените дейности.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за претърпените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети, които са по изключително негова вина и са в причинна връзка с 
неизпълнението на задължения по този договор до размер,а обявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
освен при постигнато писмено съгласие между страните за друг размер.

Чл.13 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва подизпълнители, той следва да 
посочи данни за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат (ако е 
приложимо). В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения.

(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните 
условия.

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(5) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(6) Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(7) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се 
посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на 
поръчката.

(9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(10) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.

(11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите
на Община (Велико Шърново и нейни обекти, съгласно списък
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1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(12) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11.

(13) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

(14) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(15) Не е нарушение на забраната по ал. 14 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част 
от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако 
открие съществени недостатъци, които я правят негодна по предназначението й и да 
развали договора. При откриване на недостатъци след подписването на протокола, 
работата не се счита за приета. При разваляне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на изплатеното до момента по договора, която се доказва с 
представените протоколи за извършените дейности. Неустойката се дължи в писмено 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(2) Ако при приемане на резултата от свършената работа се установят недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
нов срок, посочен в съставения протокол.
(3) Ако при приемане на резултата от свършената работа са констатирани недостатъци, до 
отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи дължимата сума.
(4) Задържане на дължимата сума при условията на ал.З не е забава и не влече нейните 
последици.

V. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ:

Чл. 15 При неизпълнение на този договор изправната страна може да иска от неизправната 
обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското законодателство.
Чл.16 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за 
отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, дължи неустойка в размер на 10% от 
стойността на изплатеното до момента по договора, стойността на което се доказва с 
представените протоколи за извършените дейности.
Чл.17(1) В случаите, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са 
съществени или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняване на недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от 
стойността на изплатеното до момента по договора, която се доказва с представените
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протоколи за извършените дейности. Неустойката се дължи в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора:
18.1 ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.
18.2 в случай, че бъде отнето разрешението за изпълнение на работата, предмет на 

договора.
18.3 при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по договора.
18.4 ако извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е 

невъзможно използването му по първоначално предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
заплащане на дължимите по договора неустойки в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок.
Чл.19. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред.
4. независимо от реализираните работи при изчерпване на средствата по чл. 5, ал. 3, 
предвидени за настоящия договор и изплащане на последната сума, договора се счита за 
прекратен на същата дата.
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими 
към неизправната страна суми;
6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и 
ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на 
възложеното.
7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл. 13, ал. 11 от договора или не изпълни друго задължение по 
договора във връзка с подизпълнителя.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се 
установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на 
които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде 
възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на 
Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
11. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи заплащане на извършените работи, а 
получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор.

(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията 
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства които 
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП.

Чл.29(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от 
следните условия:

а) Ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване 
на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез 
промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в 
открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните 
условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

Чл.ЗО Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след 
подписване на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на 
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на 
допълнителното споразумение новия изпълнител представя документи, удостоверяващи 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по- 
неблагоприятни финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с по-ниско 
качество.

Чл.31(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор 
се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  
чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за 
обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.20 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло.
Чл.21 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско
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право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд 
в град Велико Търново.

Неразделна част от настоящият договор е представената оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложени:
1. Списък на обектите;
2. Данни за фактура по обекти.

Този договор се. изготви в два еднообразни екземпляра, по един за рвщрка от 
страните.

„ТСротивопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите
на Община (Велико ЛТърново и нейни обекупи, съгласно списък^

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ И Ш оВ *
Кмет на Община Йедиро Търновсf  *

Даниела Данчева \
Началник на отдел „Бюджет”

Съгласували:
Десислава Йонкова!
Директор на диреквдяДПравна”

Надя Петрова
Директор на дцрерция ОСОП

Розалия Стефанова
Директор на диретдДр „Администр|тивно обслужване”

Инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУТ;

Инж. Иван Иванов'4 
Главен експерт в оъд£4^Ш^

Инж. Веселин Станчев J /
Главен експерт Звено „Сигурност и/отбранително-мобилизационна подготовка”

kristinad
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Противопожарно обследване, техническо 
обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико 
Търново и нейните обекти, съгласно списък”

ОТ: „РАДКОВ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

с адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул. „Александър Бурмов“ № 1

тел.: 0898 733444, 0884 522005, e-mail: radkov_@abv.bg

ЕИК/БУЛСТАТ: 201217425

Регистрация по ЗДДС: не

Разплащателна сметка: 1

IBAN сметка :

МС код на банката 

Банка:

Г рад/клон/офис:

Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената обществена поръчка с предмет: „Противопожарно обследване, техническо 
обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико 
Търново и нейните обекти, съгласно списък”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по

следната банкова сметка:, клон

номер на банкова сметка IB AN:

BIC:

Титуляр на сметката: Станимир < Радков.

mailto:radkov_@abv.bg
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2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагано възнаграждение:
3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно 
Техническата спецификация (число получено от сбора на предложените единични 
цени за видовете дейности и пожарогасители, съгласно техническа 
спецификация): 564.20 лева /петстотин шестдесет и четири и 0.20./ лв. без ДДС, 
фирмата не е регистрирана по ДДС.

Забележка: На оценяване подлежи сбора от предложените единични цени
на всеки вид дейност и пожарогасители - Приложение №4.

3.2. Часова ставка за извършване на дейности, неупоменати в. офертата: 25 лв./чч

- Окончателно плащане; в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактура.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 
ще се взема предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:

❖ Разходи за заплати;
♦♦♦ Разходи за осигуровки;
♦♦♦ Разходи за материали и консумативи;
♦♦♦ Разходи за външни услуги;
♦♦♦ Амортизационни разходи;
❖ Транспортни разходи - 2 % ;

❖ Печалба - 6 % ,

01.09.2016 г. Управител 

„РАДКОВ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

/маг.инж.Станимир
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Ценова листа
Приложение №4

№ по 
ред

Видове дейности

Единична 
цена (лв. 
без ДДС)

1 Изготвяне на протокол с анализ за оценка на потенциалните рискове за 
възникване на пожар 10

2 Изготвяне на заповеди по Наредба №1з - 2377 - за 1 бр. 25
3 Категоризация на обекти с изготвяне на протокол и ламинирани 

табелки 2
4 Проектиране и отпечатване на цветна схема (в рамка) във формат АЗ 

(при предоставяне на проекти в електронен формат AutoCAD - 
файлове е разширение DWG) - за 1 бр. 12

5 Изготвяне на план за евакуация в рамки (2 бр.) във формат А4 - за 1 
комплект 18

6 Изготвяне на план за действие при пожар в рамки (2 бр.) във формат 
А4 - за 1 комплект 10

7 Изготвяне на противопожарни правила в рамки (3 бр.) във формат А4 - 
за 1 комплект 1

8 Изготвяне на противопожарна инструкция (в рамка) във формат А4 - 
за 1 бр. 10

9 Изготвяне на инструкция за котелното помещение (в рамка) във 
формат А4 - за 1 бр. 1

10 Проектиране, отпечатване и ламиниране на цветна схема (за поставяне 
на вратите на отделните помещения) - за 1 бр. 1

11 Изготвяне на дневници по пожарна безопасност - за 1 бр. 2
12 Изготвяне на протокол за проиграване на евакуация 15
13 Проверка на отоплителните уреди и съоръжения с изготвяне на 

протокол 15
14 Проверка за срока на годност на противопожарните уреди. Контрол по 

водене на дневниците за пп уреди 1
15 Инструктаж по пожарна безопасност 1
16 Противопожарни знаци (лепенки) - за 1 бр. 1.2

Видове дейности
17 Техническо обслужване на водни (водопенни) до 9 л. и прахови (бкг.) 

пожарогасители. Извършва се един път годишно по всички показатели 
съгласно БДС с поставяне на стикер 17

18 Техническо обслужване на прахови пожарогасители до 2 кг. (извършва 
се един път годишно) по всички показатели съгласно БДС с поставяне 
на стикер 4

19 Презареждане на прахови (6 кг.) и водопенни (до 9 л.) пожарогасители 2
20 Презареждане на прахови пожарогасители до 2 кг. 1
21 Техническо обслужване на прахови пожарогасители 12 кг. (извършва 

се един път годишно) по всички показатели съгласно БДС е поставяне 
на стикер 17

22 Презареждане на прахови пожарогасители 12 кг. 1
23 Техническо обслужване на пожарогасители с въглероден диоксид до 

3.5 кг (извършва се един път годишно), с поставяне на стикер 8



24 Презареждане на пожарогасители с въглероден диоксид до 3.5 кг 1
25 Изпитване на пожарогасители с въглероден диоксид до 3.5 кг на 

хидравлично налягане (извършва се един път на 5 години), 
презареждане и маркиране на бутилките съгласно БДС 2

26 Техническо обслужване на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг 
(извършва се един път годишно) с поставяне на стикер 17

27 Презареждане на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг 1
28 Изпитване на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг. На 

хидравлично налягане (извършва се един път на 5 години), 
презареждане и маркиране на бутилките съгласно БДС. 3

29 Подмяна маркуч на прахови, водни и водопенни пожарогасители 1
30 Подмяна на снегообразувател за пожарогасител с въглероден диоксид 1
31 Смяна на вентил на пожарогасител с въглероден диоксид до 5 кг. 1

Видове пожарогасители
1 Пожарогасител прахов 6 кг 45
2 Пожарогасител прахов 12 кг 53
3 Пожарогаситер воден/водопенен 9 л 54
4 Пожарогасител СОг - 5 кг 75
5 Противопожарно одеало 22
6 Противопожарно одеало тежък тип 48
7 Пожарен струйник 52 12
8 Пожарен шланг 52 48
9 Стойка за пожарогасител 1

10 Глава за прахов пожарогасител с манометър 1
11 Вентил за прахов пожарогасител 1
12 Манометър за прахов пожарогасител 1
13 Противопожарни и указателни знаци (на пластмасова подложка) 1
Сбор на единичните цени за видовете дейности и пожарогасители 564.20

01.09.2016 г. Управител „Радков консулт инженеринг“ ЕООД:/
Велико Търново /маг. инж. Ст. Ра^ов/
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