
Д О Г О В О Р 

  

Днес, ................. 2016г., в гр. София , между: 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД със седалище и адрес на управление:  гр. София,  ул.”Княз Борис 1”, 
№ 121 ,  ЕИК  (БУЛСТАТ)  000632256, представлявана от Изпълнителния директор – проф. д-р 
инж. Стоян Братоев, наричана по-долу Възложител, от една страна, 

и от друга страна 

........................................., със седалище и адрес на управление.............., ЕИК 
/БУЛСТАТ/, представлявано от  ......................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 
14, ал. 4, т. 2, във връзка с Глава 8а от ЗОП и Протокол  от  заседанието на 
длъжностните лица,  утвърден от Изпълнителния директор на «Метрополитен» ЕАД за 
класиране на лицата подали оферти, се сключи настоящият договор за следното:  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следното: 

Програмно-техническо обслужване на „Система за управление, сигнална охрана и контрол 
на достъпа (СУСОД) на метротрасета от МС-10 до МС-13 от първи метродиаметър и от МС 
"Обеля" до МС "Ломско шосе" от втори метродиаметър 

Чл. 2. (1) Обслужването на системата включват: извършване на профилактика и 
диагностика в последователност съгласно инструкциите за експлоатация на системата и 
компонентите - преглед, тестване и пускане в експлоатация след тестването, осигуряване на 
пълна работоспособност и функционалност на системата във вида и обема от компоненти, 
модули, услуги, версии на съответните софтуери и продукти.  

(2) Обслужването, ремонта и профилактиката на системата се извършват съгласно 
Техническото задание и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обслужване 
и поддръжка на системата договорената месечна цена в лева, в размер на .................  
(.......................) без ДДС и ................................ (...................................) с ДДС, съгласно Офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Общата цена за изпълнение на поръчката за срока на договора е в размер 
на.....................  (.............................................) без ДДС и ............................ 
(...................................................) с ДДС, съгласно Офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

В общата цена  е включена  поддръжката на всички изградени до настоящия момент 
наземни трасета. 

(3) Трудът за ремонта /за влагането на нови части/ компоненти е включен в месечната 
цена за  поддръжка. 



Чл. 4. Плащането на договорената цена в чл.3, ал.1 от договора  ще се извършва 
ежемесечно до 10 /десето/ число на съответния месец, следващ отчетния период, след 
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална данъчна фактура и месечен протокол за 
извършени дейности, подписан от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  без забележки. 

 Чл. 5. Ако има разлика в цената по фактурата и в месечната цена по чл. 3, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща по-ниската от двете цени. 

 Чл. 6. Сумата за плащане ще се превежда по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
Банка: ............................ 
Банковата сметка: ............................ 
Банков код: BIC: ............................. 
Титуляр на сметката: .................................... 
 
 Чл. 7. Договорената месечна цена в чл.3, ал.1 от настоящия договор включва всички 
действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2 от договора.  

Чл.8. Отстраняване на повреди и щети, предизвикани от природни бедствия, пожари, 
наводнения и неспазване на техническите изисквания за работа се заплащат допълнително, след 
подписан от двете страни по настоящия договор на констативен протокол за щетите и 
извършените ремонтни дейности  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

III. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДОГОВОРА. 

 Чл.9. Договорът влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и е за срок от 
15 /петнадесет/ месеца.  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
 

Чл.10. 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.  - 3 % от стойността 
на договора без ДДС  по чл.3 (2). 

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.11 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.12 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.13  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. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да 
извърши проверка, да се информира и да осъществява контрол по изпълнението 
относно количеството, вида и качеството на извършената работа. 

  Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение в срока и при условията на този договор. 

 Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при сключване на договора да предаде на 
място, в техническа изправност и в цялост системата, за което се съставя двустранен протокол.  

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява безпрепятствен достъп на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до системата за извършване на дейностите по чл. 2 от този договор. 

 Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да експлоатира системата само чрез 
специално определени и обучени лица. 

 (2) При повреда и нарушаване на нормалния режим на работа на системата, да 
уведомява писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 18. (1) Когато дефектиралите компоненти/ части не подлежат на ремонт и/или на 
възстановяване и в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
същите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се  задължава да ги осигури  и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
приемо-предавателен протокол. 

 (2) Установяването на необходимостта по ал.1 се удостоверява със съставяне на 
констативен протокол, подписан от двете страни. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи в срок договореното възнаграждение. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) Да извършва качествено и в пълен обем услугата, предмет на договора. 

(2) Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да 
забавят или да направят невъзможно изпълнението на Договора.  

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява, възникнали в процеса на 
експлоатация, повреди на системата / дефектирали компоненти, след уведомяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  писмено. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отразява в протокол вида и количеството на необходимите 
компоненти / части за подмяна. 



(3) При дефектирал компонент/част ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нов 
компонент/част, който да отговаря на техническите характеристики на дефектиралия. 
Доставката на новия компонент/част се осъществява с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
чрез възлагателно писмо. Доставеният нов компонент се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
представяне на оригинална фактура 

 (4) След извършения ремонт / влагане на нов компонент, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява 
пълната работоспособност и функционалност на системата, като извършва всички необходими 
за това настройки, като за резултатите се съставя протокол 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всякакви повреди на оборудването, причинени от 
поддръжка или ремонт, извършени от негови специалисти. В този случай повредите се 
отстраняват изцяло за негова сметка.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия Договор при условията, 
посочени в него и в срок, като пази и се отнася с дължимата грижа към имуществото на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(7) Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на договора и да търси 
съдействието му за правилно и срочно изпълнение.  

(8) Да спазва правилата за вътрешен ред на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и правилата, отнасящи се до 
пропускателния режим на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(9) Да не разгласява по какъвто и да е начин поверителна информация, станала му известна във 
връзка с изпълнението на настоящия договор.  

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на техническото оборудване, 
предмет на договора, при спазване на условията за експлоатация и гаранция на 
производителите.  

(11) В случай че е необходим по-дълъг срок за отстраняване на технически проблем, той се 
определя в двустранен протокол. 

(12) Когато е необходим ремонт в оторизиран сервиз, транспортът на техниката до сервиза и 
обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорноста му за изпълнение на договора. 

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.23. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока му. 

Чл.24. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на договорения срок в 
следните случаи: 

(1).  По взаимно споразумение между страните, изразено в писмена форма; 

(2).  С едномесечно писмено предизвестие, от която и да е от страните до другата; 

(3). Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



VІІІ. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ.  

Чл. 25. При неизпълнение на задълженията си – пълно, частично, забавено, 
некачествено или лошо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на   
5 (пет) % от месечната цена за абонаментно обслужване и поддръжка при пълно, частично или 
некачествено изпълнение и 0,1 %  от общата цена за абонаментно обслужване и поддръжка  за 
всеки ден на забавата, при забавено изпълнение.   

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на 
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Чл.27.  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. 28. В случай, че служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. лице наето от него, при 
изпълнение на задълженията си по настоящия договор повреди имущество на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността 
на повреденото имущество по фактурна стойност.  

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

Чл. 29. (1) Страните следва да изпращат всички писма и уведомления на посочените в 
настоящия договор адреси. Промяната на адрес е противопоставима на изпращащата страна, 
само ако тя е била предварително и писмено уведомена за извършена от другата страна 
промяна. Ако изпращащата страна не е била надлежно уведомена за промяната, уведомлението 
се счита надлежно връчено.  

(2) При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата 
в седемдневен срок от настъпване на промяната.  

Чл.30. Страните се договарят, че ще решават споровете, възникнали по повод 
изпълнението на настоящия договор чрез преговори. Когато постигането на съгласие се окаже 
невъзможно, страните ще отнесат спора за решаване пред компетентния съд.  

Чл.31. Към настоящия договор е приложимо действащото българското законодателство.  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните.  

Приложения: 

1.Техническо задание на Възложителя. 

2.Техническа и ценова оферта. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

„Метрополитен”  ЕАД     

Изп. Директор: .......................    


