ДОГОВОР
За предоставяне на консултантски услуги по наблюдение и охрана

Днес………………………г. в гр……………………….., между:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
От една страна и,
2. „Вайл-90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Джавахрлал
Неру“ №28, булстат: 202515506, представлявано от Ивайло Ангелов,
наричано по-долу за ИЗПЪЛНИТЕЛ
От друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ И СРОК

Чл.1. С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
осъществява консултации, свързани с услуги по наблюдение и организация
на охраната и сигурността на даден обект, възложен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съобразно условията на настоящият договор с Възлагателно писмо №………,
което е неразделна част от този договор.
Чл.2. Договорът се сключва за срок от един календарен месец, считано от
датата на подписването му.
II.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1). Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните мероприятия в бъдеща
дейност, в периода на ангажираност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2). Да предоставя своевременно лично на представляващия ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
– Ивайло Ангелов, всички необходими документи, информация и данни,
пряко или косвено свързани или необходими за изпълнения предмета на
този договор;
(3). Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълна оперативна самостоятелност във
връзка с изпълнението предмета на този договор;
(4). Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за намерението си да продължи
действието на настоящия договор;
(5). Да заплаща в срок договорените възнаграждения в полза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1). Да предостави услугите по Чл.1 от настоящия договор, с грижата на
добрия професионалист и при възникнала необходимост да се консултира с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(2). Да не прави достояние на трети лица фактите и обстоятелствата станали
му известни при и/или по повод изпълнение предмета на настоящия договор,
които по какъвто и да било начин компрометират ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и уронват
престижа и доброто му име;
(3). Своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за станала му известна
информация, която е от значение за изпълнение предмета на договора;
(4). С цел конфиденциалност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ докладва само и единствено
лично и устно за извършените дейности по сигурността, като устните
доклади са единствено достояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Докладидте се
извършват регулярно в……………………………………………………………………….;
(5). За срока на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право
да променя цената и начина на плащане, с изключение на случаите когато
има писмено съгласие, постигнато между двете страни.
IV.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1). Като възнаграждение за услугите по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, както следва:…………………………;
(2). Възнаграждението по предходната алинея следва да бъде заплатено по
следния начин:
- 70 на сто – към момента на подписване на договора;
- 30 на сто – в срок от един ден след изтичане срока на договора.
(3). В случай, когато възникнат допълнителни дейности и съответните им
разходи по изпълнение предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
задължава да ги заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(4). Допълнителните разходи по горната алинея се одобряват предварително
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез двустранно подписан протокол.
(5). Плащанията по настоящия договор се извършват след представяне на
фактура по следната банкова сметка на ИЗПЪНИТЕЛЯ:
IBAN:……………………………………………………………………….
BIC:………………………………………………………………………….
При банка: „ЦКБ“
(6). Заплащането на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура по настоящия
договор ще се счита от страните като документ за приемане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа;
V.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА, ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ, НЕУСТОЙКИ

Чл.6. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора в
случай, че с действие или бездействие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възпрепятства
постигането на основната цел на договора;
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора в случай,
че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави с повече от петнадесет дни първото плащане по
предходния член;

(3). В случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ползва от правото си да прекрати
едностранно договора по предходната алинея, прекратяването става с
писмено предизвестие, изпратено поне два дни предварително с
препоръчано писмо с обратна разписка;
(4). При забава за някое от дължимите плащания, ВЪЛЗОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,2 на сто върху дължимата сума за всеки просрочен
ден.
(5). В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали или прекрати договора без
наличието на виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди
приключването на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, той дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на …………..лв (…………словом…………….лева);
VI.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да пази пълна конфиденциалност по
отношение търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при и
по повод изпълнението на този договор.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не търси услуги, консултации и
съдействие от други физически и/или юридически лица по въпроси, пряко
или косвено свързани с предмета на този договор без съгласието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пази пълна конфиденциалност по
отношение на търговските тайни и ноу-хау на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, станали му
известни при и по повод изпълнението на този договор
(4). Всички разработки в изпълнението на този договор, независимо от
формата, съдържанието и носителите им, остават интелектуална собственост
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
VII.

ОБЩИ КЛАУЗИ

Чл.8. (1). Заглавията на отделните членове от този договор нямат
обвързваща сила и служат само за общо насочване относно волята на
страните.
(2). Изменения и допълнения в договора могат да се правят само в писмена
форма.
(3). Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора се
уреждат чрез преговори до постигане на взаимно съгласие, изразено
писмено в допълнително споразумение, а когато това се окаже невъзможно –
по реда на ГПК.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Подпис:……………………….

Подпис:……………………….

(печат)

(печат)

