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                Приложение № 6  

            Проект! 

               (Обособена позиция № 2) 
 

 

Д О Г О В О Р  

 

Днес, ………………. 2019 г., в гр. София, между : 

 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София 1169, пл. 

Народно събрание № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018, идентификационен № по ДДС: 

BG000695018, представлявано …………………………… и …………………………… – 

главен счетоводител, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

„………………” ………………….,  със седалище и адрес на управление гр. 

……………., ………….., вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК …………….., с идентификационен № 

по ЗДДС ……………………. представлявано от ……………………… - управител, наричано 

по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден 

протокол № …………………………... за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

по обособена позиция № 2 „Доставка на сервизни пакети Barracuda Antispam Firewall за 

защита на електронната поща и Barracuda WebApp Firewall за защита на интернет страниците 

на Народното събрание“, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на 

сервизни пакети на инсталирани и конфигурирани в Народното събрание антиспам защитна 

стена – Barracuda Antispam Firewall 600 (Energies Updates, Instant Replacement) и защитна 

стена на интернет страниците на НС - Barracuda WebApp Firewall 660 (Energies Updates, 

Instant Replacement). 

1.1. Видът, техническите параметри и единичните цени на сервизните пакети са 

описани в техническото и ценовото предложение - Приложение № 1 и Приложение № 2, 

неразделна част от настоящия договор. 

 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

2. Договорът влиза в сила на 21.06.2019 г. 

2.1. Срокът за изпълнение включва срока за доставка и 12-месечния срок на 

сервизните пакети. 

2.1.1. Срокът за доставка на сервизни пакети на инсталираната и конфигурираната в 

Народното събрание антиспам защитна стена – Barracuda Antispam Firewall 600 (Energies 

Updates, Instant Replacement) е до 26.06.2019 г. 

2.1.2. Срокът за доставка на двата сервизни пакета Energies Updates, Instant 

Replacement на устройство Barracuda WebApp Firewall 660 е до 10.12.2019 г. 

2.1.3. 12-месечният срок на сервизните пакети започва да тече от датата на 

подписването на приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и 

влизането им в сила. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Общата стойност на настоящия договор е …………….. лв. (…………….), без  

ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, която 

включва: 
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3.1.1. доставка на сервизни пакети Energies Updates за Barracuda Antispam Firewall 600 

– ……………… (……………..) лв., Instant Replacement за Barracuda Antispam Firewall 600 – 

……………….. (………………..) лв. Обща стойност – ……………. (………………..) лв. без 

ДДС; 

3.1.2. доставка на сервизни пакети Energies Updates за Barracuda WebApp Firewall 660 

– ………………. (…………….) лв., Instant Replacement за Barracuda WebApp Firewall 660 – 

……………… (……………..) лв. Обща стойност – ………………… (…………………) лв. без 

ДДС. 

3.2. В общата стойност на договора са включени всички разходи по изпълнението му. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT заплаща общата стойност на договора, както следва: 

3.3.1. сумата по т. 3.1.1 - в срок от пет работни дни от подписване на протокола по     

т. 7.1. и след представяне на фактура; 

3.3.2. сумата по т. 3.1.2. - в срок от пет работни дни от подписване на протокола по    

т. 7.2. и след представяне на фактура, но не по-късно от 20.12.2019 г.; 

3.4. Плащанията се извършват в левове, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 IBAN: ……….. 

 BIC: …………. 

 Титуляр на сметката: ………………. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 4.1.1. да осигури достъп, документация, информация и съдействие, необходими на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на този договор. 

 4.1.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в настоящия договор цена, при 

условията и в сроковете, посочени в него. 

 4.2. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на 

договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват 

протоколи по договора, са ……………………… 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава: 

5.1.1. Да достави посочените в т. 1. сервизни пакети. 

5.1.2. При условията на извършената доставка да поднови всички посочени в т. 1 

сервизни пакети за период от 12 (дванадесет) месеца. 

5.1.3. Да изпълни договора качествено и в срок, с помощта на квалифициран 

персонал; 

5.1.4. Да съхранява, опазва и да не разпространява информация, станала му известна 

във връзка с изпълнение на договора; 

5.1.5. Да спазва императивната разпоредба на чл. 115 ЗОП. В случаите, в които е 

сключил договор за подизпълнение задължението за спазване на разпоредбата се отнася и за 

избраните подизпълнители. 

5.1.6. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни 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 14 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или 

повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

5.1.7. 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 договора в срок не по-

късно от 2 (два) работни дни от настъпването им. 
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5.1.8. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия 

договор се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в 

резултата на която е сключен настоящия договор; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

5.1.8.1. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 

които доказват изпълнението на условията по т. 5.1.8, в срок до три дни от неговото 

сключване. 

5.1.9. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора. 

5.1.10. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение по смисъла на ЗОП, участниците 

в него носят солидарна отговорност за изпълнението на договора. 

  5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

  5.2.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и реда, определени в 

раздел VI от договора.  

  5.2.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставката.  

  5.3. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на 

договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват 

протоколи по договора са ………………… 

 

VI. МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ 
 6. Местоизпълнението на договора е град София, в сградата на Народното събрание, 

пл. „Княз Александър I” № 1. 

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ/ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7. За изпълнението на договора се съставят предавателно-приемателни протоколи, 

който се подписват от упълномощените от двете страни представители, посочени съответно 

в т. 4.2 и 5.3 от договора, удостоверяващи: 

7.1. доставката и влизането в сила на сервизните пакети Energies Updates, Instant 

Replacement за Barracuda Antispam Firewall 600; 

7.2. доставката и влизането в сила на сервизните пакети Energies Updates, Instant 

Replacement за Barracuda WebApp Firewall 660. 

7.3. Изпълнението на договора се констатира с подписване на окончателен протокол. 

Същият се подписва от упълномощените представители на двете страни след изтичане на 12-

месечния срок на сервизните пакети. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Договорът се прекратява: 

8.1.1. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 

8.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни 

от настъпване на невъзможността и да представи доказателства 

8.1.3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е 

установено; 

8.1.4. при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи заплащане на 
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извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно 

със законната лихва. 

8.2. Договорът може да бъде прекратен: 

8.2.1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

8.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от страните. 

8.3. 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 сл. 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 не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 

8.4. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

8.4.1. забави доставката повече от 5 (пет) работни дни. 

8.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за 

изпълнение на поръчката, техническата спецификация и техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 

размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 

страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 

този договор. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
9.1. В случай на забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от договорената цена за всеки просрочен ден, 

но не повече от 30 % (тридесет процента). 

9.2. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,2 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % 

(тридесет процента). 

9.3. При неточно изпълнение, както и при пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 3.1. 

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми за начислени санкции 

и неустойки от възнаграждението по т. 3.1. 

9.5. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 

ползи, ако те са причинени врезултат на непредвидено обстоятелство. 

9.6. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позове на непредвидени обстоятелства. 

9.7. „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелства, 

които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при 

полагане на дължимата грижа, не са в резултат от действие или бездействие на страните, но 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия.  

9.8. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено 

обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му да уведоми другата страна в 

какво се състои то и какви са възможните последици от него. При неуведомяване в срок 

съответната страна дължи обезщетение за вреди. 

 

X. СЪОБЩЕНИЯ 
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10.1. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма. 

10.2. Адресите на страните по договора са: 

 На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………., …………, тел. ……….., факс ……………, e-mail: 

…….@............... 

 На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………., …………, тел. ……….., факс ……………, e-mail: 

…….@............... 

10.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да 

уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и 

когато са изпратени на стария адрес. 

10.4. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

11.1. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 ЗОП по взаимно 

писмено съгласие на страните и при спазване на условието по чл. 194, ал. 3 от ЗОП. 

11.2. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото законодателство в 

Република България. 

11.3. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени 

чрез преговори, ще бъдат окончателно решение по реда на ГПК от съответния компетентен 

съд. 

 

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


