ПРОЕКТ
ДОГОВОР
Днес, ………….2015 год., в гр. София между:
1. Национален исторически музей /НИМ/, ЕИК 000673210 със
седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1618, ул. „Витошко
лале“ № 16, представляван и управляван от Божидар Димитров Директор, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една
страна и от друга
2.………………...........................................................
вписано
в
Търговския регисър към Агенция по вписванията с ЕИК ............... , със
седалище
и
адрес
на
управление
………………………………………………......................., представлявано
и управлявано от……………………………............................, наричан за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се подписа настоящия договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извършва
денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропусквателен режим на
Боянската църква и Земенския манастир – филиали на НИМ.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година считано от
датата на подписването му.
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. Възнаграждението на Изпълнителя по този договор е в размер
на
……………………………………………………… месечно без ДДС
или …………………………………………………….месечно с ДДС.
В цената са включени всички разходи за заплати и начисления върху
тях, екипировка,както и охрана чрез технически средства.
Чл.4. Възложителят се задължава да изплаща уговореното
възнаграждение по банков път по следната сметка на Изпълнителя:
……………………………………………………………………………в
български лева срещу представена фактура за дължимата стойност в срок

до 30 /тридесет/ дни след изтичане на периода, за който се отнася
плащането.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Възложителят има право:
5.1. Да иска изпълнение на възложеното точно и в
законоустановените срокове;
5.2. Да изисква постоянна и пълна информация относно
изпълнението на предмета на договора във всеки момент;
Чл.6. Възложителят е длъжен:
6.1.Да заплаща на Изпълнителя възнаграждение съгласно чл.3 от
настоящия договор.
6.2. Да осигури на Изпълнителя достъп до обектите, предмет на
охрана по този договор и издаде съгласувана с него заповед при поемане
на охраната, регламентираща пропусквателния режим в обектите, правата
на охранителите и задълженията на работещите в обекта и външните лица,
длъжностните лица на Възложителя, имащи право да извършват проверки
на охраната.
6.3. Своевременно да информира писмено Изпълнителя за всички
промени в охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността му,
както и за промени в охраняваното имущество и режима на работа.
6.4. Да уведоми съобразно изискванията на закона компетентните
органи в случай на засягане на имуществените интереси в резултат на
кражба или други посегателства в охраняваните обекти и заедно с
Изпълнителя да съдейства за най-бързо изясняване на случая.
6.5. Да осигури условия за нормално изпълнение на предмета на
този договор.
Чл. 7. Изпълнителят е длъжен:
7.1. Да проучи на място състоянието на обектите и съгласувано с
Възложителя, да осигури надеждна охрана, съобразно спецификата на
всеки обект и действащите в страната закони и подзаконови нормативни
актове.
7.2. Да изпълнява възложената задача точно и при стриктно
съблюдаване на законоустановените срокове.
7.3. При опит за извършване на престъпление в охраняваните
обекти Изпълнителят е длъжен да предприеме съответните действия и да
уведоми представителите на Възложителя и съответните компетентни
държавни органи.
7.4.Изпълнителят носи материална отговорност до размера на
причинените имуществени вреди на Възложителя в охраняваните обекти:
- когато те са в резултат на несвоевременни или неправилни действия
на охранителните работници и при виновно поведение.

- когато те са в резултат от престъпно неизпълнение на Изпълнителя
по договора, довело до престъпни посегателства от трети лица спрямо
охраняваните обекти.
7.5.Изпълнителят не носи отговорност за причинените вреди на
Възложителя в охраняваните обекти, в случаите когато:
- вредоносните последици са резултат на съпричиняване;
- охраната на обекта е в обективна невъзможност да изпълни
задълженията си за предотвратяване на вредните последици по независещи
от нея причини.
7.6. Размерът на щетите в изброените случаи се установява с
констативен протокол,който се изготвя от комисия с представители на
Възложителя и Изпълнителя.
7.7. Да осигури качественото изпълнение на услугите, предмет на
този договор, като спазва противопожарните и законовите разпоредби,
както и нормативните актове за съответния отрасъл.
7.8. Да запознае служителите си с Правилника за вътрешния ред на
Възложителя и правилата за противопожарна охрана в съответните обекти,
както и да осъществява контрол за тяхното изпълнение.
7.9. Да вземе съответните мерки за отстраняване на констатираните
нередности в случаи на Рекламации по раздел V от този договор във
възможно най-кратки срокове.
7.10. Да извърши възложената му работа добросъвестно съобразно
поръчката на Възложителя.
7.11. Изпълнителят е длъжен да не разгласява факти и обстоятелства,
свързани с дейността на Възложителя, станали му известни при и по повод
изпълнение на договорената услуга.
7.12. Изпълнителят набира кадри за своята дейност, запознава ги с
пропускателния режим, окомплектова, обучава, инструктира и контролира
служителите си за своя сметка.
7.13.Изпълнителят има право да получи възнаграждението по чл. 3
от този договор в уговорените срокове и договорения начин на плащане.
V. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.8. Възложителят има право по всяко време да контролира
правилното изпълнение на договорените услуги.
Чл.9. Рекламации могат да бъдат правени в писмена форма в срок до
12 часа от констатирането им.
VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.10. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към
друга, да не разпространяват информация относно финансовите си

отношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали
интересите на всяка една от тях пред трети лица.
Чл.11. Този договор може да бъде прекратен:
11.1.По взаимно съгласие на страните.
11.2. С отправено тридесет дневно предизвестие от която и да е от
страните.
11.3. С изтичане срока на договора.
Чл.12.Всички спорове по изпълнението на този договор се решават
по взаимно съгласие на страните. В случай, че такова не бъде постигнато,
спорът ще се отнесе за разрешаване, съгласно действащото
законодателство пред съответния компетентен съд.
Чл.13. За всички неуредени в този договор положения се прилага
действащото законодателство.
Чл. 14. Настоящия договор влиза в сила от датата на неговото
подписване.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по
един екземпляр за всяка от страните.
Възложител :
НИМ

Изпълнител :

