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  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

 
  

Днес, .....................2014 г. между “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н “Възраждане”, ул. “Княз Борис І” № 121, ЕИК 
/БУЛСТАТ/ 000632256, представлявано от Изп. директор ст.н.с.д-р инж. Стоян Братоев, 
от една страна, наричано за краткост  Възложител, 
 
 и от друга страна ............................., със седалище и адрес на управление 
.....................................................................................,…………………………….ЕИК 
/БУЛСТАТ/......................................., представлявано от  
............................................................. – ..................................................., наричано за 
краткост Изпълнител,  
 

в изпълнение на  Заповед № РД-........../.......................... на Изпълнителния 
Директор на “Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител и на основание чл. 74 
(1) от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 
 
 

Раздел І 
Предмет на договора 

 
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни при 

условията на настоящия договор отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите 
на „Метрополитен” ЕАД  - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на 
територията на Столична Община. 

(2) Отпечатването на ценните образци се извършва съобразно нуждите на 
Възложителя, въз основа на периодично изготвени писмени заявки с подробни 
описания на количествата, цвета на отпечатъка и евентуалните изменения за всеки вид 
ценен образец, серията и поредността на номерацията. 

(3) Отпечатваните карти да бъдат с качество, съответстващо на Техническите 
изисквания на Възложителя и да позволяват безпроблемно издаване и таксуване от 
билетните автомати в метростанциите, доказано с експеримент. 

 
      
    Раздел ІІ 

Условия за влизане на договора в сила 
 Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 
двете страни. 

(2) Договорът се сключва за срок от две години, считано от датата на 
подписването му. 
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    Раздел ІІI 
    Гаранции 

Чл.3. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят представя документ за 
внесена гаранция за неговото изпълнение под формата на парична сума или оригинал 
на неотменяема банкова гаранция в размер на .........................(....................)лв.  - 1,5 % от 
получената прогнозна стойност на поръчката, изчислена на база предложената от 
участника единична цена, умножена по прогнозното количество ролкови карти, 
обявено от Възложителя.  

 Изпълнителят e длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия срок на 
изпълнение на договора. 

(2)  Гаранцията по ал.1 се освобождава от Възложителя в срок до 1/един/ месец 
след изпълнение на договора. 

(3)  Възложителят не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 
договора. 

Чл.4 Гаранцията за изпълнение ще служи като компенсация за всички загуби на 
Възложителя  в резултат от виновна невъзможност на Изпълнителя  да изпълни своите 
задължения по договора. 

Чл.5 В случай, че Изпълнителя не изпълни задълженията си по договора, 
Възложителя има право да усвои до пълния й размер сумата, представляваща гаранция 
за добро изпълнение, без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени 
вреди и загуби в по-голям размер. 

 Чл.6  При едностранно прекратяване на договора от Възложителя, поради 
виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от 
гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за 
прекратяване на договора. 

 

Раздел IV 
Права, задължения и отговорности на страните 

 
 А. Изпълнител: 
 Чл. 7. Права и задължения на Изпълнителя. 

(1). Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на 
този договор; 

(2). Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката при условията и 
сроковете на този договор; 
  (3)  Разработеният от Изпълнителя индивидуален проект за ролкова 
хартиена карта да се съгласува и одобри от Възложителя. 
  (4) Да изпълнява поръчката в пълно съответствие с представените 
образци и техническите изисквания на Възложителя. 
  (5) Да изпълнява поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата 
за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. 
  (6) Да отпечатва ценни образци по видове и количества, съобразно 
писмото-заявка на Възложителя, в срок до ..............................дни от получаването 
й /максимален срок 20 дни/. 
  (7) Да извършва фактурирането на заявеното от Възложителя количество 
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ценни образци. 
  (8) Да унищожава хартията, останала като отпадъчна след отпечатване на 
заявените ценни образци. 

  
 
 Б. Възложител: 
 Чл. 8. Права и задължения на Възложителя. 

  (1) Възложителят има право да осъществява контрол върху изпълнението 
на договора. 
  (2). Да предава на Изпълнителя всяка поредна заявка в писмен вид в срок 
до 20 /двадесет/ дни преди срока за получаване на отпечатаните ценни образци. 

  (3) Да заплаща на изпълнителя сума, съответстваща на разходите за 
извършване на услугите за всяка отделна изпълнена заявка, изчислена на база 
договорената с настоящия договор цена за отпечатване на ценен образец.  
 
 В. Подизпълнител: 
 Чл.9. (1).Изпълнителят е длъжен да спазва правилата относно сключване на 
договорите с Подизпълнители, предоставянето им на Възложителя, замяната на 
Подизпълнителите, начина на плащане, отчитането на изпълнението и другите правила, 
отнасящи се до Подизпълнителите, уредени в ЗОП.                           
 (2). Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

  

 
  

Раздел V 
Цени и плащания 

 
 Чл.10. Възложителят  се  задължава  да  плати  на  Изпълнителя възнаграждение 
за реално изработени, доставени и приети карти  съгласно заявката при единична цена 
за една карта.................. лв. /без ДДС/   и ……………лв. с /ДДС/.  
 Чл. 11. (1) Цената на услугата по отпечатване на ценни образци се определя от 
цената на отпечатване за всеки  ценен образец съгласно заявката на  Възложителя и 
„Ценово предложение”, представено в офертата на Изпълнителя, неразделна част от 
договора. 
  (2) Договорната цена не включва такса „финансов контрол” по Тарифа № 
12 на Министерство на финансите. 
  (3) При промяна на вида на ценните образци, посочени в Приложение № 
1, вследствие промяна утвърдената цена на билет метро, цената за отпечатване на 
същите се приравнява по размер към цената на образеца, посочен в Техническото 
задание на Възложителя. 
 Чл. 12. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на цената на услугата 
по всяка заявка в 10 /десет/-дневен срок от предаването на изпълнената поръчка на 
основание: 
- подписан без забележки двустранен приемо-предавателен протокол за заявеното и 
доставено количество; 
-  оригинална данъчна фактура издадена след подписването на протокола. 
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 Чл.13. Плащанията се извършват чрез директен банков превод с платежно 
нареждане в български лева. Като основание за плащане се посочва номера, датата и 
стойността на фактурата на Изпълнителя. 
 
 
 
       

Раздел VI 
Предаване и приемане на отпечатаните ценни образци 

 
 Чл. 14. Приемането и предаването на готовите ценни образци по количество и 
качество се извършва в склада за ценни образци на Изпълнителя на територията на град 
София между представители на двете страни по договора, чрез двустранно подписване 
на приемо-предавателен протокол и след представяне на документ за платена такса за 
финансов контрол по Тарифа № 12 за такси, които се събират в системата на 
Министерството на финансите по Закона за държавните такси. 
 
 Чл. 15. До момента на предаването на готовите образци на Възложителя рискът 
от увреждането или унищожаването им се покрива от Изпълнителя. 
 
     Раздел VII  
     Рекламации       
      
             16. Рекламации за видими дефекти и несъответствия в количеството и вида се 
правят в момента на приемането и се удостоверяват с подписване на констативен 
протокол. Неприетите  по видове и количество изделия, като несъответстващи по 
условията на настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да вземе веднага обратно за 
своя сметка и да ги замени в срок до 5 /пет/ работни дни. 
            17. При констатиране на скрити дефекти и отклонения в качеството, 
Възложителят уведомява Изпълнителя. 
            17.1. В срок до 10 /десет/ дни от уведомлението, Изпълнителят е длъжен да 
замени некачествената стока с качествена.              
           17.2. При неизвършване на подмяна на рекламираната стока, същата се счита 
недоставена и Изпълнителят търпи санкциите по член 20.             
           17.3. Стоката по рекламацията се съхранява на отговорно пазене при 
Възложителя и се предоставя на представител на  Изпълнителя при поискване. 
           17.4.  Разходите по основателните рекламации, направени от Възложителя, са за 
сметка на Изпълнителя. 
 
 
      Раздел VІII 
   Условия за прекратяване на договора 

  

Чл.18. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока в 
следните случаи: 

1. По взаимно писмено споразумение между страните; 

2. С едномесечно писмено предизвестие, от която и да е от страните до другата; 
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3. По реда на чл.87 от ЗЗД. 

Чл.19. За неуредените в този договор въпроси, включително и форс-мажор, ще 
се прилага действащото законодателство и съответните нормативни разпоредби в 
Република България. 

 

 
Раздел IX 
Неустойки 

 
 Чл. 20. При прекратяване на договора по искане на Възложителя, последният 
заплаща направените до момента на прекратяване разходи на Изпълнителя. 
 Чл. 21. При забавяне на изпълнението на задълженията по договора, виновната 
страна дължи неустойка в размер на 0,05% от стойността на неизпълнението за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10%. 
 Чл. 22. Възложителят приспада начислените неустойки по чл.20 от гаранцията 
за изпълнение и от всяка друга сума, дължима на Изпълнителя по този договор. 
  

 
Раздел X 

Други условия 
 

  Чл. 23. (1) При промяна на цените на билетите и по искане на Възложителя може 
да бъде определян тридневен срок за отпечатване на заявените количества ценни 
образци, за което страните взаимно се уточняват. 
 (2) При промяна в системата за таксуване на пътниците се уговарят конкретните 
условия за изпълнението на договора чрез допълнително споразумение. 
 Чл. 24.  Съобщенията между страните във връзка с изпълнението на договора ще 
са само в писмена форма. 
 Чл. 25. За неуредените в договора взаимоотношения и при възникване на 
неразрешими спорове, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в 
Република България. 
 
 
 

Раздел X 
Банкови сметка на Изпълнителя 

 
   Името на банката, адресът и банковата сметка на Изпълнителя, по която 
ще се извършват плащания по този договор са:  
..........................................................................................................................................
... 
..........................................................................................................................................
.... 
..........................................................................................................................................
.... 
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Раздел XI 
Приложения 

 
1. Технически изисквания на Възложителя и съответните Приложения № 1 
2. Ценовата оферта и техническата оферта на участника, избран за изпълнител с 
приложени образци на предлаганите билети. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
         
           
    
„Метрополитен” ЕАД    
 .................................................. 
 
Изп. Директор: .....................................  .................................................. 
      проф. д-р инж. Ст. Братоев    /................................................../   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


