
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ...................2016 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  Изпълнителния
директор - проф. 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, 

на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗОП  и в изпълнение на Протокол
№                        утвърден от Изпълнителния Директор на “Метрополитен” ЕАД, за определяне
на изпълнител се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ОПЦИЯ.

Чл.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  и  се  задължава  след  отделни  заявки  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   на  свой  риск  да  извърши Доставка  на  лампи  за  поддръжка  на
осветлението  на  метростанциите  от  първи  и  втори  метродиаметър,  депо  „Обеля“  и
буферни  паркинги,  наричани  по-долу  стоките,  в  съответствие  с  Офертата  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  и срещу цена платима от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията, определени в
този договор.

 (2) Основните  количествата,  които  ще  бъдат  доставени  за  срока  на  договора,  са  съгласно
Техническите спецификации  (одобрено от възложителя техническо задание),  приложение към
договора.

 (3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  заяви  количества  от  отделните  артикули  лампи  и
захранвания с отклонение до  + 20% ( плюс двадесет процента) от общото количество по чл.1,
ал.2 най-късно до 1 (един) месец преди изтичането на срока на договора.

 (4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заявява опцията по ал.3 писмено чрез писмена заявка. Опцията е на
същите единични цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата оферта и този договор.

ІІ. ЦЕНИ И МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА.

Чл.2 Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение на доставките
ще  се  определи  в  процеса  на  изпълнението  на  договора,  в  зависимост  от  действително
изпълнените доставки, съгласно единичните цени в лева без ДДС. 

     Чл.3  Единичните цени на  стоките, предмет на доставка, са посочени в  Ценовата оферта
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която представлява неразделна част от договора. Те са окончателни и не
могат да бъдат завишавани до пълното изпълнение предмета на договора.



Чл.4 Общата стойност (без опцията) е ________________  лева без ДДС, съгласно офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5  Митническото  оформяне  и  митата,   ако  има  такива  са  задължение  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.6.(1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се  задължава  да  заплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената  за
отделната доставка в 10-дневен срок след подписване на приемо-предавателния протокол без
забележки  и  представяне  на  оригинална  данъчна  фактура,  в  която  е  посочена  цената  на
фактически заявените и доставени количества, издадена не по-късно от 5 дни,  след   датата  на
съставяне на протокола.

(2) Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка:
Банковата сметка IBAN:  
Банков код: BIC:  
Титуляр на сметката:  

IV. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.  7.  Договорът  е  валиден  за  срок  от  12  /дванадесет/  месеца,  считано  от  датата  на
сключването му или до достигане на прага по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество лампи в срок  до
……………  календарни  дни,  считано от  датата  на  получаване  на  писмената  заявка   от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
   Сроковете  за  доставка  започват  да  текат  след  получаването  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на
писмената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.9. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за
внесена  гаранция  за  неговото  изпълнение  под  формата  на  парична  сума,  оригинал  на
неотменяема банкова гаранция или  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя  в размер на ......................................  - 3 % от стойността на
договора без ДДС по чл.4 .

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.
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Чл.10 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.11 В  случай,  че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не  изпълни  задълженията  си  по  договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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.12  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.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА, ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за
предотвратяване  на  повреждането  й  по  време  на  превоза  до  крайното  й  местоназначение,
определено в настоящия договор. 

Чл.14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за  повреди на  стоките,  дължащи се  на
неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

Чл.15.  Предаването  и  приемането  на  стоката  се  извършва  в  мястото  на  доставка
посочено  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Изпълнението  на  доставката  се  констатира  с  двустранен
приемателно-предавателен протокол,  подписан от упълномощените представители на страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените си представители, е длъжен да прегледа доставените
артикули за липси, външни повреди и явни несъответствия, като провери вида, количествата,
описанието на техническите и функционални параметри в присъствие на представителите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При  подписване  на  приемателно-предавателния  протокол
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предава на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификатите за произход, гаранционните
карти,  техническата  документация,  инструкция  за  работа  и  поддръжка  и  др.  документи  на
доставените изделия, преведени на български език и заверени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се
съставя приемно-предавателен протокол, придружен с опаковъчен лист/спецификация на цялата
партида и копие на направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за доставка.

Чл.16. Всички  разходи,  възникнали  като  резултат  от  неточност  в  документите  или
закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по надлежния ред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането й.

Чл.18.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира,  че  доставената  стока  е  нова  и  неизползвана.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката доставена по този договор няма видими или
скрити дефекти, произтичащи пропуск на производителя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да
се  проявят  при  нормалната  й  употреба  при  съществуващите условия в  страната  на  крайния
получател. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените лампи и годността им за
ползване по предназначение.
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 Гаранционният  срок  на  доставените  лампи  е  .............  месеца,  считано  от  датата  на
подписване на двустранния приемателно-предавателен протокол.

 Гаранционният срок на доставените захранвания е ............. месеца, считано от датата на
подписване на двустранния приемателно-предавателен протокол.

Чл. 20. В рамките на гаранционният срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подменя
всяка дефектирала лампа.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия
и недостатъци в качеството, да уведоми писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и да назначи комисия, в
която  да  участва  и  представител  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  При  неявяване  от  негова  страна,
комисията не спира работата си.

VІІ . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да  достави  посоченото  в  чл.1  на  настоящия  договор  в  съответствие  с  Офертата,
Техническото задание.

(2) Да съхранява стоките до приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Да  достави  стоките  в  срока,  във  вид,  количество,  качество  и  с  технически  показатели,
отговарящи на съответните норми и стандарти, изискванията от документацията за участие и
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура.

(4) Да изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено известие за всяка предстояща доставка до 48 часа
преди осъществяването й. Известието следва да съдържа за всяка конкретна доставка: очаквана
дата и час на доставка, описание на стоките, брой опаковки, тегло и размери.

(5) 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.               

(6) Сключването  на  договор  за  подизпълнение  не  освобождава  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:
(1) Да изиска от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на  доставката
по чл. 1 от договора
(2) Да  получи  уговореното  в  настоящия  договор  възнаграждение  при  начина  и  условията
посочени в този договор.

Чл.24.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва  договор  за  подизпълнение  с  подизпълнителите
посочени в офертата му. В срок до 3 (три) 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 11 ЗОП. При
замяна на посочен в офертата подизпълнител заменящият го подизпълнител трябва да отговаря
на посочените в документацията критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който
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ще  изпълняват  и  да  не  са  налице  основания  за  отстраняването  му  от  процедурата.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква  замяна  на  подизпълнител,  който  не  отговаря  на  условията  по
предходното изречение. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може
да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща  възнаграждение  за  тази  част  на  подизпълнителя.  Разплащанията  по  предходното
изречение се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя
чрез  изпълнителя,  който  е  длъжен  да  го  предостави  на  възложителя  в  15-дневен  срок  от
получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
откаже  плащане,  когато  искането  за  плащане  е  оспорено,  до  момента  на  отстраняване  на
причината за отказа.

(2). Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за  доставката по чл. 1 от договора

(2) Да приеме доставката, ако отговаря на посочените изисквания и е в предвидените срокове,
количество и качество. Приемането ще се извърши с приемно – предавателен протокол, който
съставлява неразделна част от този договор

(3) Да заплати на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при условията на
този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е  длъжен след  изпълнение  на  договорните  задължения  от  страна  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да освободи гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи лампи, предмет на договора, в гр.София,  “Метрополитен”ЕАД. 

(2).  Възложителят има право да осъществява контрол върху изпълнението на договора.
   

IХ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ДОГОВОРА

Чл. 27. Лицето, упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на 
договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
е: 
..................................................................................................................тел............................................

Чл. 28. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на 
договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
е: 
....................................................................................................тел. .........................................................
                       

IХ .  САНКЦИИ  ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.
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Чл.29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора,
съгласно чл.8  (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки
в  размер  на  0.3  % на  ден  върху стойността  на  договора,  без  ДДС.  Санкцията  за  забава  не
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката,
както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява  писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  стойността  на
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31.  В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не
заплати  съответната  стойност  на  начислената  неустойка,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да
прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

Чл.32.  Неплащането или плащането само на част от каквато и да е парична санкция от
страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  е  основание  за  разваляне  на  настоящия
договор.

Х . НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА

Чл.33.  Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни
бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на
държавната власт и управление.

Чл.34.  Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,
уведомява  писмено  в  три  дневен  срок  другата  страна  в  какво  се  състои  същата.  При
неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.35.  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.

Чл.36.  Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има
право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и
неустойки не се дължат.

XI  . ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА

Чл.37. Този договор може да се прекрати:

(1). По взаимно писмено съгласие на страните.

(2). При условията на чл.33. 

(3) Едностранно  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   при  забава  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  без  да  са  налице
обстоятелствата по чл. 33 или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго
свое задължение по този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.
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Чл.38. В  случаите  на  прекратяване  на  договора,  преди  изтичане  на  срока  за  който  е
сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите
им взаимоотношения към момента на прекратяването.

Чл.39. В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен
протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол, който ще се счита за
акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XII .  СПОРОВЕ.

Чл.40. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му
към  нововъзникнали  обстоятелства,  ще  бъдат  разрешавани  чрез  преговори,  а  в  случай  на
несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско –
промишлена  палата,  съобразно  с  неговия  Правилник  за  дела,  основани  на  арбитражни
споразумения. 

XIII. СЪОБЩЕНИЯ.

Чл.41.  Всички  съобщения  между  страните  са  валидни,  ако  са  направени  в  писмена
форма.

XIV. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

Чл.42. Всички  срокове  по  този  договор,  посочени  в  дни,  следва  да  се  разбират  в
календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

Чл. 43. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите
нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:
    

 Приложение 1 - Одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо задание.
 Приложение 2 - Техническо предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 Приложение 3 - Ценово предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

............................................................ ........................................................
 (проф. д-р инж. Ст. Братоев)
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