
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги 

№ ........

Днес, в гр. София, между:

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ЕИК 000632256, 
представлявано от проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, в качеството на Изпълнителен 
директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и

„БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, р-н 
Надежда, ул. Стефансон №1А, ет.2, ЕИК 130548570, представлявано от Антон Тошев, в 
качеството на управител, наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, наричани 
заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД-12- 
111/18.06.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 
поръчка с предмет:: Въоръжена физическа охрана на обект на „Метрополитен” ЕАД - 
депо за метровлакове „Земляне” , се сключи този договор („Договора/Договорът“) за
следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: осигуряване на 
въоръжена физическа охрана на метровлаковете, складовите помещения и сградите, 
разположени на територията на Метродепо „ Земляне”, наричани за краткост „Услугите“.

(2) Състоянието на обекта и намиращото се в него имущество се установява с двустранен 
предавателно-приемателен протокол -  опис.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 
Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения 
по Договора.
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Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 30 /тридесет/ месеца, считано от датата на 
подписване на двустранен предавателно -  приемателен протокол -  опис за установяване 
съсгоянието на обекта и намиращото се в него имущество.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр. София, метродепо « Земляне», ул. 
«Житница»

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 350 265,60 (триста и петдесет хиляди двеста 
шестдесет и пет и 0,60) лева без ДДС и 420 318,72 (четиристотин и двадесет хиляди триста и 
осемнадесет и 0,72) лева с ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на 
Договора“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение 
№3.
(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал.1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи 
на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП.
(4) Цената по ал. 1. подлежи на промяна, въз основа на допълнително писмено споразумение 
между страните по договора, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, до размерите, определени 
в ал. 5, и при кумулативно изпълнение на следните условия;

а/ Минималната работна заплата (МРЗ) за страната бъде увеличена с Постановление на 
министерския съвет (ПМС) или друг акт, в размер, който надвишава размера на основното 
трудово възнаграждение на охранител, посочено в Приложение към ценовото предложение 
на изпълнителя (Приложение 3 към договора).

б/ Изпълнителят удостовери пред възложителя / с представяне на копия от трудови 
договори и/или допълнителни споразумения/, че на охранителите, пряко ангажирани с 
изпълнението на договора за обществена поръчка, е определено ново индивидуално трудово 
възнаграждение в размер, равен или по-висок на новия по-висок размер на МРЗ.

в/ Изпълнителят удостовери пред възложителя / с представяне на копие от ведомост за 
заплати/, че реално изплаща на охранителите, пряко ангажирани с изпълнението на договора 
за обществена поръчка, трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на новия по- 
висок размер на МРЗ, определена с ПМС;

г/ изпълнителят представи на възложителя доказателства, че осигурява охранителите, 
пряко ангажирани с изпълнението на договора за обществена поръчка върху трудово 
възнаграждение, равно или по-високо на новия размер на МРЗ.
(5) При изпълнение на условията по ал.4, цената по ал.1 се увеличава в размера на следните 
разлики в стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово 
възнаграждение и осигурителни вноски (съгласно Приложение 3 към договора) и 
стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ;

а/ Разликата между стария размер на основното трудово възнаграждение на 
охранителите, пряко ангажирани с изпълнението на договора за обществена поръчка, и 
размер на същото, равен на новия размер на МРЗ.

б/ Разликата между стария размер на осигурителните плащания за сметка на 
работодателя, и осигурителните плащания за негова сметка, изчислени върху основно 
трудово възнаграждение, равно на новия размер на МРЗ.
(6) При последващи увеличения на МРЗ, за нови промени на цената по договора се спазват 
принципите и условията по ал.4 и ал.5., като разликите между размерите на стойностите, 
дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово възнаграждение и
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осигуригелни вноски се изчисляват на база на стойностите по съответното предходно 
допълнително споразумение, сключено на основание ал.4, спрямо съответния нов размер на 
МРЗ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този Договор, както следва: 
Сумата по чл.7, ал.1 на равни месечни вноски, всяка в размер на 11 675,52 /единадесет 
хиляди шестстотин седемдесет и пет и 0,52/ лв. без ДДС, въз основа на представени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи съгласно чл.9 от настоящия договор.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставените Услуги за месеца представени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за месеца, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI 
(Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството за дължимата сума за 
съответния месец, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
{тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извърщват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Банка „ДСК“ АД, гр. София, клон Разсадника
В1С: 8Т8АВ08Р
1ВА№ В0928Т8А93000015189798

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 {три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11.(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 
съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване 
на разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от подписването на 
приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши 
плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 
отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранция за изпълнение
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Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 10 507,97 (десет хиляди петстотин и седем и 0,97) лева, която 
служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано е индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 
(десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.
Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка. 
Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Г 
аранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 
след прекратяването на договора, ако липсват основания за задържането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.10 от договора;
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2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 
предсчавител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната 
нолица/засчрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранциите.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг 
от 10 (десет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.
Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни 
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл. 12 от Договора.
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 -  11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл, 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. проучи на място състоянието на обекта и съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури 
надеждна охрана и пропускателен режим съобразно спецификата на обекта;
2. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
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изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
44 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без 
предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. служителите на изпълнителя, осъществяващи физическа охрана, са длъжни да следят за 
спазването на установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора пропускателен режим при 
влизане и излизане от охранявания обект и вътрешния ред в него, като извършва следните 
действия:
а/проверяват документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на 
служителите на възложителя, както и багаж, товари и/или мпс и съпроводителните им 
документи;
б/не допускат външни посетители в обекта извън работно време / за периода, през който не 
се извършва дейност в обекта;
в/осъществяват периодичен обход на обекта, извършвайки проверка на най-уязвимите звена, 
проверка на заключващи устройства, целостта на врати и прозорци и др.; 
г/следят за изпълнение на противопожарните изисквания в обекта при постъпване на сигнал 
от пожароизвестителната система или възникване на пожар в сградата, както и при 
установена повреда в противопожарната инсталация, дежурният охранител предприема 
необходимите мерки за обезпечаване безопасността на намиращите се в сградата служители 
и външни лица, като при необходимост участва при организиране на евакуация.
10. да предприеме мерки за предотвратяване извършването на действия, целящи 
нанасянето на имуществени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните нарушения и 
установените предпоставки за тях, както и за предприетите действия по отстраняването им.
12. да разработи и представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - план за охрана на 
обекта, който да има съдържанието, посочено в чл. 24, ал. 2 от Закона за частната 
охранителна дейност в срок от седем дни от подписването на договора.
13. да води следните прономеровани и прошнуровани дневници: дневник за отразяване на 
сдаването и приемането на дежурството, дневник за отразяване на извършените проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дневник за отразяване на извършените проверки от страна на 
Полицията и всякаква друга документация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би възложил за 
водене, имаща отношение към охраната и сигурността на обекта.
14. при изпълнение на задълженията си по договора да спазва действащото в Република 
България законодателство, както и да следи за спазването на вътрешно ведомствените 
изискванР1я на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
15. да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с особеностите на обектите и 
съхраняваните в тях материални ценности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. да сигнализира незабавно органите на Полицията при констатиране на извършено 
престъпление на територията на охраняваният обект и да информира дежурните лица на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17. да отговаря за постоянната психофизическа професионална годност на лицата, 
осъществяващи непосредствената охранителна дейност, като извършва текущо обучение и 
квалификация.
18. да поддържа застраховка за имуществена отговорност на обекта за срока на договора.
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия
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Договор, 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.

Чл.25. При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на посегателство 
срещу охраняваните обекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря имуществено за нанесените на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в пълен размер.

Чл.26. При щети, причинени от стихийни бедствия и други форсмажорни обстоятелства 
/аварии, пожари, природни и други бедствия/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

Чл.27. (1) Размерът на вредите по чл.25 се установява от комисия, включваща представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за констатациите се подписва двустранен 
протокол. В случай, че лицето представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, откаже да подпише 
протокола, то това обстоятелство се установява от членовете на назначената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия, като отразените в протокола констатации пораждат действие за 
изпълнителя.
(2) Комисията по ал.1 се формира в срок до 3/три/ дни от настъпването на събитието.

Чл.28. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на щетите, констатирани от комисията по чл.27, в срок до 
1/един / месец от подписването на протокола. Същото може да се удържи от съответното 
месечно вънаграждение на Изпълнителя или от Гаранцията за изпълнение, като уведоми 
писмено изпълнителя за това.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. по всяко време на денонощието да проверява изпълнението на Договора и състоянието на 
охранявания обект.

2. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
3. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и 
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи 
на изпълнението;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани пропуски, нередности и грешки при 
осъществяване на охраната;
5. за всички установени нарушения, нередности и грешки при осъществяване на охраната на 
обекта да изготвя доклац/и или съставя констативни протоколи.
6. да предлага изменения и допълнения на вече утвърдения план за охрана;
7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи сключените договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързано с организацията за изпълнение 
предмета на Договора, включително, но не само:
а/ да осигури достъп до обекта, предмет на охрана по Договора;
б/ да предостави информация за лицата имащи достъп до обекта, правото на достъп за 
външни лица, задълженията на работещите в обекта, както и друга необходима информация
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свързана с техническите характеристики на обекта, работно време, пропускателен режим и
др.;
в/ да запази в з айна на условията и начина на охрана на обекта.
2. да приеме изпълнението на Услугите за всеки месец, когато отговаря на договореното, по 
реда и при уеловията на този Договор;
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 
този Договор;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
44 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 17-22 от Договора;
7. да информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички съществени промени в обстановката 
на охранявания обект, имащи отношение към сигурността му.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 31. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки месец се документира с протокол 
за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“).

Чл. 32. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на месечните отчети в определен от него срок, 
като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното по 
настоящия договор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 33. (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
месечните Услуги или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от 
стойността на месечната услуга.
(2) При системно неизпълнение или лошо (некачествено) изпълнение на задълженията по 
договора, или друго неточно, или частично изпълнение на месечните Услуги от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора.
(3) Системност е налице при констатирани повече от 3 /три/ броя нарушения по изпълнение 
на услугата, предмет на настоящия договор.

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на 
Договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи стойността на съответната неустойка или 
обезщетениеот суматаот Гаранцията за изпълнение на договора и/или от дължимите 
плащания в полза на Изпълнителя, като го уведоми за това писмено .
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Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване 
на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по каквато и да е причина от правото да упражнява 
охранителна дейност на територията на Република България;
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. от Възложителя, по реда на чл. 118 от ЗОП;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тридесетдневно писмено предизвестие в следните 
случаи:
- отпадане необходимостта от охрана на охранявания обект;
- при констатиране на грубо нарушение на трудовото законодателство
5. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
6. по реда на чл. 73 от ППЗОП.
Чл. 38, (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет) дни, 
считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката/Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.
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Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезще гение па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ат. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 
този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички месечни документи, изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички 
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 
115 от ЗОП.

Конфиденпиалност
Чл. 44. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата 
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и 
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на
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работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, 
свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 
други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен 
вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член. Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 
или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 
или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от
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тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения.]
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част 
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативнрм акт, без това 
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 
цяло.

Уведомления
Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „ Княз Борис I” №121, тел.: 02 9212192, факс: 02 
9872244, е-та11: тегго@те1гороИ1ап.Ьа , Лице за контакт: Николай Григоров - Р-л сектор 
КДОС

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Телефон: 02/936 05 95, факс: 02/832 01 24, е-таИ: оШсе аЪа^зесигЙУ.Ьхг. Лице за контакт: 
Антон Тошев

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на пол)^аване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Сграните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в П И С М е н  ВИД в
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срок до 3 {три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 
всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 
адреси, чрез описаните средсгва за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 {три) дни от 
вписването й в съответния регистър.

Приложимо право
Чл. 51. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 52. 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 споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 53. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 {два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:
Чл. 54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
I

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679

/проф. д-р инж. Ст. Бр 

ИЗП.ДИРЕКТОР НА 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД 

УПРАВИТЕ^
\

чл. 4, т. 1 от Р е г л а м е й ^ й ^  
(ЕС) 2016/679

/ Антон Тошев /

.1 г Л /
чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679
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Обрачец 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник; „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 130548570, представлявано от Димитър 
Александров Климентинов -  управител на „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, адрес за 
кореспонденция: гр.София-1220, район „Надежда“, кв. „Триъгълника“, ул. „Стефансон“ 
№1А, ет.2, телефон: 02/936 05 95, факс: 02/832 01 24, електронна поща:
оШсе@Ьа1зесип1у.Ь17.

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за кореспонденция -  адрес, 
телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на 

обединението, представляващият обединението и неговите членове)

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Въоръжена 
физическа охрана на обект на „Метрополитен” ЕАД - депо за метровлакове „Земляне”, 
Код по СРУ 79713000

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената 
поръчка, представяме на Ващето внимание предложение за изпълнение на посочената 
обществена поръчка:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че 
ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническата 
спецификация.

2. Декларираме, че приемаме да изпълним поръчката в срок от 30 /тридесет/ месеца, считано 
от датата на подписване на двустранен предавателно -  приемателен протокол -  опис за 
установяване състоянието на обекта и намиращото се в него имущество.

3. Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме план за охрана на 
обекта, разработен в съответствие с Закона за частната охранителна дейност и утвърдената 
от възложителя техническа спецификация.
3.1. Декларираме, че общият брой охранители за изпълнение на поръчката е определен в 
съответствие с Кодекса на труда на Република България, като са предвидени случаи за 
осигуряване на годишен платен отпуск, отпуск по болест, семейни причини и др.
3.2. Декларираме, че охранителите, ангажирани за изпълнение на поръчката, са в 
трудоспособна възраст и отговарят на изискванията на чл. 27 от Закон за частната 
охранителна дейност.
3.3. Декларираме, че при възникване на инцидент на охраняваният обект ще осигурим 
съдействието на органите на СДВР и ще уведомим своевременно влаковия диспечер на 
посочения от възложителя служебен телефон.
3.4. Декларираме, че ще покриваме 100% установени щети, причинени в резултат на 
допуснати от дежурните охранители неправомерни действия на трети лица (кражби на 
охраняваното имущество).

3.5. Декларираме, че за срока на изпълнене на поръчката, в случай че бъдем определени за 
изпълнител, ще осигурим раб<(^н дневник, в който ще се отразява ;^р Î с̂ъствиет  ̂ н а ^ ,
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охранителите, извършваните проверки на работата им, направени обходи и установено 
състояние на обекта.

З.б. Предложеният от нас план за охрана е съобразен с местоположението, състоянието и 
техническите параметри на подлежащият на охрана обект.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че в 
срок до 40 дни след сключване на договора ще представим разрешителни за носене и 
употреба на обектово оръжие на лицата, осъществяващи охранителната дейност на обекта.

5. Декларирам, че съм запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, 
приемам го без възражения и, ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло 
в съответствие с проекта, приложен към документацията в законоустановения срок.

6. Декларирам, че приемам срокът на валидността на нашата оферта да бъде 6 месеца 
считано от крайния срок за подаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение: План за охрана на обекта с приложения.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказ|'^^)кй''^Д5^р< 

Дата: 07.06.20189 г. ..........................
)( чл. 4, т. 1 от Регламент 
I  (ЕС) 2016/679

(подпис на лицет о^^^т а^^^ащ о  участника)

ДИШ1ТЪР КЛИМЕНТИНОВ
(име и фамилия на лицето, представлявшцо участника) 

УПРАВИТЕЛ
(качество на лицето, представляващо участника) 

„БАТ СЕКЮРИТЙ“ ЕООД 
(наименование на участника)

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в Република 
България:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: 

утг^.пар.Ь^

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон" №  67

Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: кЦр./Ттт^З.тоемг.^оуегптет.Ь^/

Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Софт  1051, ул. Триадица № 2,Телефон: 02/ 8119 

443,Интернет адрес: Ьт://т\'\\\тЬр.яо\'еттеп1.Ья. Изпълнителна агенция „ Гшвна ПНСПещия ПО труда": 

София 1000, бул. ДондуковИяЗ, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ: .чесгкИгесшИа^г!^.у^уе1Т}теШ.

■' чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679



Образец 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ'

От участник: „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК130548570, представлявано от ДИМИТЪР 
КЛИМЕНТИНОВ със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1220, район „Надежда“, кв. “Триъгълника“, бул. “Стефансон“ Х41А, ет.2.,телефон 
02/936 05 95,факс 02/832 01 24, Е-шаН оШсе@Ьа1$есип1у.Ь12

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за кореспонденция -  адрес, 
телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението,

представляващият обединението и неговите членове)

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Въоръжена 
физическа охрана на обект на „Метрополитен” ЕАД - депо за метровлакове „Земляне”, 
Код по СРУ 79713000

(

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет,

1. Месечната стойност за изпълнение на услугата е:
- 11 675,52 /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и петдесет и две 
стотинки / лв. без ДДС или
-14 010,62 /четиринадесет хиляди нула десет лева и шестдесет и две стотинки / лв. с вкл. 
ДДС.
2. Брой охранители 18,84 бр.

З.Общата стойност на услугата за 30 месеца е:
- 350 265,60 /триста и петдесет хиляди двеста шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ 
лева без ДДС.
- 420 318,72 /четиристотин и двадесет хиляди триста и осемнадесет лева и седемдесет н 
две стотинки/ лв. с вкл. ДДС

Цената включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, включителнс 
всички данъци, такси и други вземания, дължими от изпълнителя, съгласно Законодателствот( 
в Република България.

Приемаме плащането на цената за изпълнение на договора да се извърщва 1 
съответствие с условията на договора за възлагане на обществената поръчка.

Приложение: Финансов разчет на месечните разходи по издръжка на 1 (един) въоръже: 
охранител за денонощна въоръжена охрана на обекта.

Забележка: Цената следва да е закръглена до втория знак 
стотинка).

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679

Дата: 07.06.2018г.

тшната запетая (д<

(подпис на лицето, предвиж ващ о уца^ника) 
Л ДИМИТЪР К^ЦШЕНТЦЙРЖ^

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679

' ^ /

име и фамилия на лицето, представляващо участника)
^ УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

(качество на лицето, представляващо участника) 
„БАТСЕКЮРИТИ“ ЕООД 

(наименование на участника)

'  Поп^ненат а от участника оферта съгласно този образец се поставя в отделен запечатан непрозрач( 
плик с надпис "Предлагани ценови парам ет ри" С Ъ а  ^ ~

чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679 > — '



Финансов разчет на законоустановените и специфични задължителни разходи при образуване работната заплата на
охранител

1 №  по 
род Ценообразуване/разходи за охранител 

ношна смяна
за охранител 
дневна смяна

1. Брутно трудово възнаграждение, в  т.ч.: .56.3.78 лв. 530,25 лв.

1.1. Основно трудово възнаграждение КТ чл. 244, т. 1 510,00 лв. 510,00 лв.
1.2. Усреднен клас прослужено време, КТ, чл. 244, т .2, НСОРЗ, чл. 12 (0,6% на 

година) 3,06 лв. 3,06 лв.

1.3.
- Усреднено заплащане на нощен труд /приравнен нощен към дневен труд/ - чл. 
140,03.1 и 2 от КТ и чл. 8 и 9(9а,96,9в) от НСОРЗ ( на отработен нощен час 
м/у 22.00 и 06.ООч. с коеф. 1.143)

33,53 лв. -  ЛВ.

1.4. Усреднено доплащшане за труд прюз официалните празници, съгл. чл. 264 от КТ
17,19 лв. 17,19 лв.

2. Осигурителни вноски за смет ка на работодателя-19,22%, в т.ч. 108Д7 лв. 101,91 лв.
2.1 Осигуровки - 10,92%, съгл. КСО за ДОО

61,57 лв. 57,90 лв.
2.2. Осигуровки- 0,7%, съгл. КСО за ТЗПБ 3,95 лв. 3,71лв.
2.3. Осигуровки - 4.8%, съгл. КСО за 30

27,06 лв. 25,45 лв.
2.4. Осигуровки - 2,8%, съгл. КСО за УПФ

15,79 лв. 14,85 лв.
3. Други разходи 5,75 лв. 5,75 лв.

3.1 ..-■трошите, м и  ;;г.: 0\ »ЖИе Й О Н П р и П й Ч й  Г И  7'“1нВВПИ 1,50 лв. 1,50 лв.

3.1.1 Разреш ителни о, ‘5--|“ 1т« ‘бо  нв ; ‘0  по ( Мг 4 1,37 лв. 1,37 лв.

3.1.2 Разходи за огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях 0,13 лв. 0,13 лв.
3.2. Разходи за храна и ободряващи напитки, съгл. чл. 140 от КТ 0,46 лв. 0,46 лв.
3.3. Първоначално обучение, поддържане и повишаване на проф. квалификация

0,37 лв. 0,37 лв.

3.4. Разходи-работно и униформено облекло, съгл. чл. 296, ал. 1 и ал. 2 от КТ и чл. 
29 от ЗЧОД 0,50 лв. 0,50 лв.

3.5. Разходи-помощни средства, радиостанции, мобилни телефони, метал детектори 
и др. 0,43 лв. 0,43 лв.

3.7. Разходи-текуща издръжка (административна) 1,16 лв. 1,16 лв.
3.8. Разходи-за зстраховки 1,33 лв. 1,33 лв.

1 4 они* | п т о  И1 ш 1Г - 1 П ш т  * т 1\пш при пя 1 |)>,ь и оси* \р .
И1кчжо.ит\к 1ВО 677.90.1«. 637.91 . ,в .

5. Разходи за охранителя за един час при 168ч.-усреднена норма за месец 
(почасово възнаграждение) 4,04 лв. 3,80 лв.

6. Усреднено почасово възнаграждение за двете смени
3,92 лв.

7. Усреднени разходи за едно денонощие (24часа въоръжена охрана на 
тенонощен пост) 94,08 лв.

8 .
8ГПЧКО У( РВДНЕНП РЛ1.ЧОДН 1Л РАБОТОД4ТЕ.1 1Л ЕДИН ОХР.ЛН1П Е.1 1Л 

ЕДНИ .МЕСЕЦ (нри средно .«тсегчно 30.417днн за 4.71 човеко-сме1ш(въоръжени 
охра1ште.д11 на денонощен поет) /(94.08*30,417)/4,71/ 607,57 лв.

9. Г(еча.дба 2%
12,15 лв.

10. 11ена за един въоръжен охранител без ДДС
619,72 лв.

Забележка: Посочените разходи са минимално изиа^еми.

Подпис и печат:

07.06.2018г.

чл. 4, т. 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679
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