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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
 

Днес, ___________ 2017 год., между:  
 
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

„Възраждане“, ул. „Княз Борис I”  № 121, ЕИК 000632256, представлявано от проф.  д-р 
инж. Стоян Братоев – Изпълнителен директор, от една страна, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и  
….............................................., със седалище и адрес на управление: гр. 

..................., ул. ............................., бл.................., вх. ..........., ЕИК ......................, 
представлявано от ................................. - ............................., от друга страна, наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 
 в изпълнение на Решение  РД-12-…../……. г. на Изпълнителния Директор на 
“Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител и на основание чл. 112 (1) от ЗОП 
се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА   

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
извърши: „Доставка и монтаж на климатици за промишлена употреба за 
управление "Експлоатация". 

Чл.2. Предаването и приемането на доставката и монтиража на климатиците за 
промишлена употреба, предмет на договора, се извършва с предавателно -  
приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете страни. 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Общата стойност на договора е ................ (...........................................) лева 
без ДДС, съгласно приетата Оферта и приложенията към нея, неразделна част от 
договора. 

Чл.4. Цената по чл.3 включва стойността на доставката и монтажа.  

Чл.5. (1) Окончателното разплащане се извършва в 30-дневен срок след 
подписване на съответните предавателно-приемателни протоколи за доставката и 
монтажа климатиците за промишлена употреба, предмет на договора, към 
съществуващата захранваща кабелна мрежа. 

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

Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
Банка: ............................ 
Банковата сметка: ............................ 
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Банков код: BIC: ............................. 
Титуляр на сметката: .................................... 

 
III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.6. (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 валидна застрахователна полица в 
размер на .........................(....................) лв.  – 3 % от стойността на договора по чл.3. без 
ДДС.  

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

(3). При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което 
сумата по гаранцията е законно престояла при него. 

 (4). В случай на банкова гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа 
валидността на гаранцията за изпълнение в пълния й размер за срок от най- малко 30 
дни след изтичане на срока на договора.  

 (5). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да изпълни задълженията си за 
предоставяне на гаранция за изпълнение чрез сключване на застраховка, той трябва да 
предостави валидна застрахователна полица със срок на валидност най-малко 
30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, която покрива единствено рисковете, 
свързани с реализацията на договора, и не може да бъде  използвана за обезпечаване на 
отговорността на изпълнителя по друг договор. Възложителят следва да бъде посочен 
като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

 (6)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 
изпълнение на договора. 

Чл.7. Гаранцията за изпълнение ще служи като компенсация за всички загуби на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в резултат от неизпълнения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на своите 
задължения по договора. 

Чл.8. 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.9. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и при забавяне 
на срока по чл. 10, ал. 1 с повече от 15 (петнадесет) календарни дни, сумата от 
гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за 
прекратяване на договора. 

 

ІV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.10 (1) Срокът за изпълнение на договора, включително доставката и монтажа 
на климатиците за промишлена употреба, предмет на договора към съществуващата 
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захранваща кабелна мрежа, е съгласно срока, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
– ........ (..................) месеца, считано от датата на подписване на договора.  

(2) Място на изпълнение – гр. София, обекти на “Метрополитен”, съгласно 
Техническата спецификация (Приложение №2) . 

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме доставката и монтажа на 
климатиците за промишлена употреба, предмет на договора, на договореното място за 
доставка, както и техния монтаж и пускането им в експлоатация.   

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме доставката с технически 
характеристики, отговарящи на Техническата спецификация, със съответни  
предавателно-приемателни протоколи, както и да заплати цената в договорените 
срокове и размер. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.13. (1).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размера, по начин и 
в срок, уговорени в настоящия договор. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на доставката и монтажа. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заяви и обезпечи доставката на 
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, в договорения срок, съобразно вида и 
количеството, уточнени в Офертата и качество, отговарящо на техническите 
изисквания, неразделна част от договора, както и да извърши монтажа и пускането им в 
експлоатация. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по надлежния ред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на доставката и монтажа с оглед осигуряване на 
необходимите условия за приемането й.  

Чл.16.(1). При доставени климатици, неотговарящи на договореностите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачествените с качествени такива, за 
своя сметка.  

(2). Доставените климатици трябва да са окомплектовани със: сертификат за качество; 
документ, удостоверяващ гаранционния срок на доставените изделия - гаранционна 
карта; фактура - оригинал. 

 Чл. 17.  В срок до 3 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 ал.11 от ЗОП. 
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VII. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ 

Чл. 18. (1) Гаранционният срок на доставените и монтирани климатици е 
.............  месеца от датата на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол 
без забележки. 

 (2) За времето на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
подмени дефектиралите климатици  в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на 
подаване на рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да извърши ремонта им за 
своя сметка. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционно обслужване на доставените 
и монтирани климатици, предмет на договора, за своя сметка. 

Чл.20. 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, като съставя констативен 
протокол без присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

Чл. 21. При изпадане в забава за плащане по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата. 

Чл. 22.  При неспазване на срока за доставка, монтаж и пускане в експлоатация,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от общата 
стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност, която 
неустойка се удържа при разплащане по договора. 

 
VІІI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

забавяне на срока по чл. 10, ал. 1 с повече от 15 (петнадесет) календарни дни. 
VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 24. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили 
или очаквани обстоятелства (непреодолими сили), които биха затруднили нормалното 
изпълнение на договорните им задължения. 

Чл. 25. В случай на реорганизация, страните по този договор са длъжни в 
едноседмичен срок да се уведомят взаимно за промяната. 

Чл. 26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред. 
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Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите в 
момента на сключването му нормативни разпоредби. 

Чл. 28. Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – един 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Неразделна част от договора са: 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение 

със съответните приложения от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. Одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническа спецификация. 

 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
 проф. д-р инж. Ст. Братоев.......................                    
Изп. директор на 
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД          

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


