
Прилжение 3 - променено 
П  Р О  Е  К  Т НА  Д О Г О В О Р 

 
 
 

Днес ................2016 г. в град София  
между: 

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
“Възраждане”, ул. “Княз Борис І” № 121, ЕИК /БУЛСТАТ/, 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 гр. ............., ул. 
..................................., ЕИК /БУЛСТАТ/ ..........................., представлявано от 
.................................... - ..............................., наричано  за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
в изпълнение на  Заповед № РД-12-............/..................................... г. на Изпълнителния 
Директор на “Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител и на основание чл. 
112, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши 
срещу заплащане  Ремонт с включена доставка на необходимите части и 
абонаментна техническа поддръжка на един ескалатор и два броя траволатори 
към метростанция “СУ Св. Кл. Охридски", съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Ремонта се състои в проверка на всички възли и детайли на съоръжението, 
доставка, демонтаж, почистване, подмяна и настройка на всички части, и се заплаща 
отделно от цената на абонаментното сервизно обслужване.   
 (3) Всички вложени части и материали, следва да бъдат оригинални или 
съвместими, нови и нерециклирани. 

(4) Възложеното по ал.2 се изпълнява в съответствие с действащите нормативи, 
технически и технологични правила и съгласно клаузите на настоящия договор, както и 
съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, представляващи неразделна част 
от този договор.  

(5) Предаването и приемането на  съоръженията, предмет на договора, се 
извършва с предавателно - приемателни протоколи, подписани от упълномощени 
представители на двете страни. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

 Чл.2 (1) Общата стойност за извършване на ремонт, с включена доставка на 
необходимите части на  един ескалатор модел ОТИС 513 NPE, сериен номер 32NZ3075 
и два траволатора модел ОТИС 610 NPT със серийни номера 32NZ3084 и  32NZ3085, 
абонаментно техническо обслужване на  трите съоръжения след извършване на 
ремонта и пускането им в експлоатация за срок от пет години, считано от датата на 
сключване на договора е: 
......................................................................................................../словом/ лв. без ДДС или 
............................................................................................./словом/ лв. с вкл. ДДС. 
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(2)  Общата стойност за извършване на ремонт, с включена доставка на необходимите 
части на един ескалатор модел ОТИС 513 NPE, сериен номер 32NZ3075 и два 
траволатора модел ОТИС 610 NPT със серийни номера 32NZ3084 и  32NZ3085 
е:..................................................../словом/ лв. без ДДС или 
.................................................................../словом/ лв. с вкл. ДДС, съгласно ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
 ........... (3) Месечната стойност за абонаментно техническо обслужване на един брой 
ескалатор  е: ............................................…….. /словом/ лв. без ДДС или           
.....................................................   /словом/ лв. с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
(4) Месечната стойност за абонаментно техническо обслужване на един брой 
траволатор  е: ............................................…….. /словом/ лв. без ДДС или           
.....................................................   /словом/ лв. с вкл. ДДС.  

Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 
_____________  /до 40 %/ от стойността на договора по чл.2(2) с ДДС,в срок до 30 дни 
след  сключване на договора и представяне на банкова гаранция за авансово 
предоставените средства или валидна застрахователна полица и фактура. 

Чл.4  Окончателното разплащане по чл.2(2) се извършва в срок до 30 (тридесет) 
дни, след представяне на съответните предавателно-приемателни протоколи без 
забележки подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
фактура за извършения ремонт  и пускането в експлоатация  на съоръженията, като се 
приспада пропорционално платения аванс по чл.3. 

Чл.5 Плащането по чл.2(3) и чл.2(4) се извършва  до 10-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се отнася, след подписване на двустранен протокол за 
извършена работа и представяне на оригинална фактура.  

Чл. 6. Разплащането на работите по договора се извършва по банков път на 
посочената в договора сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е/не е регистриран по ДДС. 
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в:   
Обслужваща банка: ____________________________________,  
BIG: __________________________,  
IBAN: _________________________. 

            Чл.7 Трудът за аварийното обслужване, включително влаганите нови 
части/компоненти, както и консумативите, необходими за нормалното функциониране 
на съоръженията са включени в цената за абонаментното техническо обслужване, която 
не се влияе от броя на извършените дейности. 
 
 
III.СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.8. (1) Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години, считатано от датата на 
подписването му.  

(2) Срокът за извършване на ремонта, вкл. проверка на всички възли и детайли на 
съоръжението, доставка, демонтаж, почистване, подмяна и настройка на всички части и 
пускане в експлоатация на съоръженията е ................................ месеца, считано от 
датата на сключване на договора съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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 (3) Абонаментната техническа поддръжка на ескалатор модел ОТИС 513 NPE, 
сериен номер 32NZ3075,и два траволатора модел ОТИС 610 NPT със серийни номера 
32NZ3084 и  32NZ3085 започва да тече от датата на подписване на предавателно-
приемателните протоколи от упълномощени представители на двете страни, след 
извършения ремонт и пускането им в експлоатация и обхваща периода до изтичане на 
срока на договора. 

(4)  Мястото на изпълнение на договора -  гр. София, МС „СУ Св. Кл. Охридски”. 
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи изпълнението на поръчката, съгласно уговореното в договора;  
2. Да откаже да приеме работата, ако открие съществени недостатъци, които 

правят съоръженията  негодни за ползване;  
 3. По време на изпълнението на този договор да извършва проверки, да се 

информира и да осъществява контрол по изпълнението му, без да пречи на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. След сключване на договора да инициира съставянето на двустранен протокол 

за техническата изправност на съоръженията; 
2. Да осигури безпрепятствен достъп до съоръженията; 
3. Определи лица, които да приемат  и да осъществяват текущ  контрол върху 

изпълнението - указанията им са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 4. Да заплати договорената цена при посочените в договора условия и при точно 

изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 5. При повреда и нарушаване на нормалния режим на работа на съоръженията, 

да уведомява писмено, по електронна поща или по факс ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1.Да получи цената в размера, по начин и в срок, уговорени в настоящия 

договор; 
2.Да получава съдействие и достъп до съоръженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл.12. При осъществяване на ремонта на съоръженията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава:   
 

1. Да представи график за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. Да изпълни на свой риск, качествено и в срок договорените  ремонтни 

дейности, при спазване на техническите изисквания на производителя на 
съоръженията, стандарти и действащи нормативни актове в страната за правилна и 
безопасна работа; 

3. Да осигури квалифициран технически състав по време на изпълнението на 
предмета на договора, както и необходимите технически средства и оборудване, които 
да гарантират професионално и качествено изпълнение и постигане на договорения 
резултат за срока на договора. 

4. Да изпълнява работите по договора при режим на ограничен достъп, съгласно 
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пропускателния режим в метрото. Да определи конкретните лица, които ще извършват 
всички дейности по изпълнение на договора, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди 
започването им и му представи списък на лицата /работниците/, които следва да бъдат 
допуснати на мястото на изпълнението, а при възникване на последващи промени, да 
уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин, като 
при евентуално нанесени щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка; 
 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да притежава Валидна застраховка „Обща 
гражданска отговорност”. 

7. Да спазва нормите по безопасност на труда и противопожарната охрана; 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнението на поръчката да 
извършва всички изисквани инструктажи на работниците си, ангажирани с работите, за 
което да определи свой отговорен служител; в случай на трудови злополуки, 
последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; да се спазва задължително Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. 

8. Да извърши своевременно почистване на мястото на изпълнението, като  
изнесе и извози  за своя сметка отпадъците, резултат от ремонтните работи. След 
приключване на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да остави работните 
площадки и околните пространства в готов за експлоатация вид – почистени и 
обезопасени. 

9. необходимите за подмяна части, да бъдат придружени от сертификати за 
качество, съответствие и произход. 

10. Вложените при ремонта части и материали да бъдат нови, оригинални или 
съвместими и нерециклирани. 
 11. След приключване на ремонта на всяко от съоръженията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да извърши стартиране и тестване на същото.  

12.След въвеждане на съоръженията в експлоатация, изпълнителят е длъжен да 
предаде на възложителя, цялата съпътстваща вложените части документация. 

13. Да гарантира извършените ремонтни дейности и вложените части за срок не 
по-малък от 5 (пет) години, считано от датата на двустранно подписан предавателно-
приемателен протокол за извършения ремонт и пускането в експлоатация на 
съоръженията. 

14. В случай на появили се в рамките на гаранционния срок дефекти във 
вложените части и извършените ремонтни работи да ги отстранява за своя сметка. 

Чл. 13 Да осъществява абонаментно техническо обслужване на съоръженията до 
приключване на срока на договора. 

Чл.14 При осъществяване на абонаментното техническо обслужване, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да извършва минимум два пъти месечно задължителна превантивна 
профилактика и диагностика на съоръженията;  

2. Да осигури непрекъснато аварийно обслужване за срока на договора; 
3. Във връзка със задължението по т.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

поддържа дежурен специалист за контакт при спешни обаждания (през работно и 
извънработно време, почивни и празнични дни); 

4. При повреда на съоръжение да извършва ремонт и да го въведе в 
експлоатация в срок до 24 часа от уведомяването, независимо от деня на 
седмицата/работен или почивен/.  

5. При констатации за неизправности на съоръженията, застрашаващи живота на 
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пътниците , да ги спира от движение, за което да съставя протокол; 
6. При отказ на съоръжение да се яви в срок до 1 /един/ час от уведомяването за 

извършване на сервиз и пускане в експлоатация. 
7. Да осигури  поддържането на „горещ телефон” – стационарен или мобилен в 

зависимост от часовете на денонощието. 
Чл.15 Задължителните минимално необходими дейности за извършване на 

задължителна профилактика по чл.14, т.1 включват: 
1. Предварително планиране и уговорка с упълномощени представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дата, час и продължителност на съответната профилактика, която 
се провежда съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
минимално възпрепятстване на работата на метрото; 

2. Предварителен основен преглед на всички съоръжения за наличие на 
събития и процеси извън нормалната работа на системата; 

3. Стартиране и тестване на съоръженията след направен ремонт или 
настройки; 

4. Водене и попълване на журнален дневник за всяко отделно съоръжение, 
където освен описание на извършената профилактика се завеждат и всички 
подизпълнителни и аварийни ремонти със съответната дата и час на възникване, 
уведомяване на сервиза, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на 
всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана 
работоспособност. 
 Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия в срок до три 
дни от сключването му. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорноста му за изпълнение на договора. 
 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да учреди посочената по долу гаранция 

за обезпечаване на отговорността си пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение 
(включително и пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или 
лошо, на което и да е от задълженията си по този договор. 

Чл. 18. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение  в размер на 
.........................(....................)лв.  - 3 % от общата стойност на договора по чл.2, ал.1 без 
ДДС. 

(2) След приключване на срока, съгласно чл. 8, ал. 2 от настоящия договор 
Възложителят освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 2% от 
стойността на договора за обществена поръчка без ДДС в 20-дневен срок след  
подписване на предавателно-приемателен протокол за извършения ремонт и пускането 
в експлоатация на съоръженията. 

 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частта от гаранцията в размер на 1% от 

стойността на договора без ДДС, която е предназначена за обезпечаване на 
задължението за гаранционно обслужване на съоръженията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава тази част от гаранцията, при липса на основания за усвояването й, в 30-
дневен срок след изтичане на срока за гаранционно обслужване на съоръженията, при 
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представяне на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за 
извършено гаранционно обслужване без забележки.  

 
При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят 

освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 
са престояли при него. 

 (4) В случай, че бъдат направени удръжки от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да я възстановява до пълния й размер в срок до 10 /десет/ дни от направената 
удръжка, и да я поддържа в пълен размер за целия срок на договора. 

 
Чл. 19. Гаранцията по чл.18(1) обхваща всички задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, включително задълженията по доставката и качеството 
на вложените  части, консумативи и материали, монтажа им, приемане и пускане в 
експлоатация на съоръженията и извършването на тяхното абонаментно техническо 
обслужване. 

 
 Чл.20. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 
виновно неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се 
усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 
  
 VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 
 

Чл. 21. Отговорността на страните за нарушения на договора не се ограничава 
до предвидените в него неустойки. 

Чл. 22. При забава за завършване на работите по този договор в срока по чл.8, 
(2), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от договорената цена по 
чл.2(2)  за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо, която неустойка се удържа 
при разплащане по договора. 

Чл.23 За некачествено или неточно изпълнение, както и за неизпълнение на 
други задължения свързани с предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
неустойка в размер на 10% от стойността по чл.2(1) от договора. 

    Чл. 24. (1) При виновно забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на каквото и 
да е задължение, произтичащо от клаузите по този договор, свързано с абонаментното 
техническо обслужване, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко съоръжение 
неустойка в размер на 5% на ден от месечна стойност на услугата за съответното 
съоръжение за всеки ден забава, но не повече от 30% от нея. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да удовлетвори претенциите си по отношение на неустойките от гаранцията за 
изпълнение. 

Неустойката се удържа от дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, ако няма 
дължима сума  следва да се изплати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или да се удържи от 
гаранцията за изпълнение. 

 (2) При забава в плащането по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва. 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 25. Договорът се прекратява: 

 1. По взаимно съгласие на страните; 
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 2. С изтичане на уговорения срок по договора; 
 3. При обективна невъзможност да бъде изпълнен; 
 4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 
с 15 /петнадесет / дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 15 
/петнадесет / дневно писмено предизвестие, при забавено или лошо изпълнение  на 
задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирано  с протокол. 
 6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 (петнадесет)- дневно писмено 
предизвестие. 

 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 26. При промяна на адреса, телефона или факс номера, страните следва да се 

уведомят в 3 /три/ дневен срок, в противен случай изпратените съобщения и други 
документи ще се считат за редовно връчени и получени. 

Чл.27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред. 

Чл.28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за 
задълженията и договорите и други действащи нормативни актове. 

Чл.29. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 

Неразделна част от договора са: 
1. Ценово предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД    
ИЗП.ДИРЕКТОР:..................................                                   ..............................................
  

      /проф. д-р инж. Ст. Братоев/    
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