
Възложител- ТП ДГС Добрич при СИДП ДП Шумен
Наименование на поръчката „Физическа охрана на горски разсадник „Дъбовете", находящ се в гр. Добрич"
Обект на поръчката - УСЛУГА по приложение № 2, на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП Предмет на поръчката - Охранителни
услуги
Прогнозна стойност на поръчката -  30 ООО лв. без ДДС Срок за изпълнение -''съгласно договора 
Срок на договора- една година от сключване на договора

Образец на проектодоговор за обществена поръчка

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№  / ..............................

Днес ........................... г. в гр...................................   на основание Утвърден протокол
о т ................за определяне на изпълнител на обществената поръчка № .....................  след
проведен избор по ЗОП от вида „ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ” с наименование „Физическа 
охрана на горски разсадник "Дъбовете" в гр.Добрич”, открит с Решение № ЗОП- 
............................................... на Възложителя, се сключи настоящият договор МЕЖДУ:

1. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОБРИЧ ТП НА СИДП ДП, с ЕИК по 
БУЛСТАТ 2016174120154, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Марин 
Дринов"5, представлявано от инж.Цанко Иванов Николов, в качеството му на 
ДИРЕКТОР, като възложител на обществена поръчка, наричано по-долу в този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

2.
..............................................................................................................................................................  с
ЕГН/ЕИК .........................................   със седалище и адрес на управление:.............................
.............................................................................................................................. . като изпълнител
на обществена поръчка представляван/о/ от наричан/о/ по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 
друга страна.

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 
краткост „Договор“, с предмет: „Физическа охрана на горски разсадник "Дъбовете" в 
гр.Добрич”.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу 

заплащане следното: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА УСЛУГА СЪГЛАСНО 
ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, при следните условия:

1.1.1.Обект за охрана -  Горски разсадник „Дъбовете”, находящ се в град Добрич, 
местност „Кобаклъка” и находящото се в него имущество, съоръжения и движимо 
имущество собственост или съхранявано от ТП „ДГС Добрич” .

1.1.2. Режим на охрана:
- в делнични дни -  нощен режим на охрана с продължителност на наряда 12 часа.
- в почивни и празнични дни -  денонощен режим на охрана с продължителност 

на наряда 24 часа.
1.1.3. Вид на поста -  стационарен и в обход.
1.1.4. Охраната следва да се извършва от охранители -  минимум 4 броя, 

отговарящи на изискванията на нормативната уредба за осъществяване на частна 
охранителна дейност.

1.1.5. Служителите, определени за извършване на услугата ще разполагат с 
технически средства за радио връзка.

1.1.6.Служителите, определени за извършване на посочената услуга ще са 
униформено облечени и ще разполагат с необходимите помощни средства съгласно 
ЗЧОД.



2.СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Настоящия договор е със срок една година от момента на сключването или 

до изчерпване на одобрения финансов ресурс.
2.2. Договорът влиза в сила о т ......................................

3.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането на извършваната услуга след влизане в сила на договора се 

определя като месечно плащане, както следва:
3.1.1. Стойност на услугата за един месец - ...............................лв. без ДДС.

3.2. Плащането на услугата по договора се извършва при следните условия::
3.2.1. В срок до 10-то число на месеца, следващ месеца през който е 

предоставяна услугата, след представяне на фактура от изпълнителя.

4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. Възложителя се задължава да заплаща на Изпълнителя пълния размер на 

уговореното възнаграждение по договора за извършване на ежемесечна охранителна 
услуга по реда и сроковете, и в размера посочени по-горе.

4.2. Възложителя се задължава да осигурява на служителите на Изпълнителя 
свободен достъп до обекта за охрана по договора, за срока на действието му, като 
осигури дежурна стая за охраната, която се отоплява през зимния период.

4.3.Възложителя се задължава да оказва на Изпълнителя необходимото 
съдействие за изпълнението на възложената работа.

4.4. Възложителя има право да иска от изпълнителя налагане на санкции и 
търсене на дисциплинарна, административна и наказателна отговорност от всяко лице, 
служител на Изпълнителя, причинило чрез неизпълнение или некачествено изпълнение 
на услугата вреди на Възложителя.

4.5. Възложителя има право да оказва текущ контрол по изпълнението на 
работата. Неговите указания са задължителни за Изпълнителя доколкото не пречат на 
неговата самостоятелност и не са в отклонение от поръчката по конкретния договор.

5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. Изпълнителя се задължава да осъществява охраната на обекта по договора, 

съгласно нормативните актове уреждащи осъществяването на охрана.
5.2. Да извърши услугата в договорените срокове.
5.3. Да организира труда на служителите си с оглед на качественото извършване 

на услугата.
5.4. Да изготвя и представя ежемесечни фактури за дължимите от Възложителя 

плащания.
5.5. Изпълнителя има право да иска необходимото съдействие от Възложителя 

за осъществяване на услугата.
5.6. Изпълнителя има право работата му да бъде приета от Възложителя.
5.7. Изпълнителя има право да получи плащане, съгласно договорените 

сроковете и условия, след представяне на фактури за дължимите от Възложителя 
плащания по договора.

8. Изпълнителя се задължава при влизането в сила договора да представи на 
Възложителя списък с имената на служителите си, които ще осъществяват охраната на 
обекта, и да го актуализира незабавно при промяна в състава на ангажираните с 
услугата охранители.

9. Изпълнителят поема 100 % отговорност за нанесени материални щети в 
следствие виновно неизпълнение на поетите ангажименти за охрана по договора, 
доказали по надлежен ред и несъмнен начин /с констативен протокол от МВР и други 
изискуеми документи от застрахователя в зависимост от произшествието.
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10. Изпълнителят се задължава да има сключена валидна и действаща застраховка 
„Гражданска отговорност” за 2018г.

6.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Договорът се прекратява от датата на влизане в сила на новия договор за

6.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от възложителя, след 
изтичане на срока му и без да е сключен нов договор, в случай на липса на финансиране 
за изпълнението на поръчката и/или отпадане на необходимостта от охрана на обекта по 
договора. В тези случай възложителя не дължи обезщетение на изпълнителя.

6.3. Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на 
страните.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
7.1.3а неупоменатите в този договор условия се прилагат общите разпоредби на 

действащото гражданско законодателство
8.2.Договорът се сключи в 3 /три/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните, и един за регистъра на договорите воден от възложителя.

т т г т ж ч ж п г  т т я .  З а  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т

изпълнение на същата поръчка, но не по-рано от 
 2018 г.

2018 г. и не по-късно от

Чл.2 от 33ЛД гобрич» Чл.2 от ЗЗЛД
I » ц ц г — I ю т т т ^ п  и т и / а п а п  V ( )

Чл.2 от ЗЗЛД
Р-л счет.отдел на 111 „дТС Добрич”
( Валентин А'

(Янка Емилова) юрисконсулт на ТГГ’ДГС-Добрич”
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