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П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р 
 

 Днес, _____________ , между:  

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

 и 

 "_______________________" _______, със седалище и адрес на управление: гр. 
_____________________________________________________________________________, 
ЕИК _________________________, представлявано от ______________________________, 
в качеството си на ___________________________, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
от една страна,  

 в изпълнение на Решение № РД-12-______________/________________ г. на 
Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ и на 
основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:  
Подмяна на часовниковите системи за единно астрономическо време на 
метростанции "Обеля", "Люлин", "Константин Величков", "Опълченска" и 
"Сердика 1", съгласно утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническа спецификация, 
Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от 
настоящия договор (Приложения № 1, № 2 и № 3). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди всички дейности, включително 
изработване и съгласуване на проект, демонтаж на съществуващите часовникови системи 
(без да се демонтира окабеляването), доставка, монтаж и пускане в експлоатация на  
часовниковите системи, доставка и монтаж на новите часовникови табла, като се 
използват местата на старите такива и съществуващото окабеляване, гаранционно 
обслужване в рамките на гаранционния срок на доставените и монтирани компоненти на 
Системата, съответно в срока за гаранционно обслужване на Системата като цяло. 

 Чл. 2 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще използва 
подизпълнители за изпълнение на работите, предмет на договора, в срок до три дни от 
датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
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контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на договора в срок до три дни от настъпване на 
съответното обстоятелство.  

 (2) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
отговорността му за изпълнение на настоящия договор. 

 ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на работите по договора, вкл. изработване и 
съгласуване на проект, демонтаж на старата апаратура, доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на новата апаратура е съгласно срока, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ______ (_________________________) месеца, считан от датата на 
подписване на договора.  

 (2) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата и е със срок на 
действие до изтичане срока за гаранционното обслужване на часовниковите системи – 
_____ (___________________) месеца, съгласно срока, посочен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считан от датата на подписване на приемо-предавателния протокол 
между страните за изпълнението на всички работи по договора, вкл. въвеждане в действие 
на подменените часовникови системи. 

Чл. 4 Място на изпълнение – гр. София, ул. "Антим I" №35, Централен 
диспечерски пункт, метростанции "Обеля", "Люлин", "Константин Величков", 
"Опълченска" и "Сердика 1". 

 ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 5 (1) Общата стойност на договора, е ____________ лв. 
(____________________________________________ лева), без ДДС или _________ лв. 
(_______________________________________________ лева), с ДДС, съгласно приетото 
Ценово предложение, неразделна част от договора (Приложение № 3).  

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
качественото изпълнение на договора, в т.ч. за проектиране, демонтаж, доставка, монтаж, 
въвеждане в действие на подменената часовникова система, както и гаранционното 
обслужване на системите, а също така и мита, такси, транспортни разходи и товарно-
разтоварни дейности. 

 (3) Общата стойност на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на изменение 
за срока му на действие.  

Чл. 6 За изпълнението на предмета на договора по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената, посочена в чл. 5, ал. 1, както следва: 
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6.1. Авансово плащане – в размер на ______ % (________________ процента) от 
общата стойност на договора или сума в размер на _________ лв. 
(_________________________________________ лева), без ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни, 
след подписване на настоящия договор и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура – 
оригинал и гаранция за авансово предоставените средства; 

6.2. Окончателно плащане – в размер на ______ лв. (____________________________ 
лева), без ДДС, след приспадане на сумата на платения аванс по т. 6.1., в срок до 10 (десет) 
работни дни след представяне на приемо-предавателния протокол, подписан между 
страните, за изпълнението на всички работи по договора, вкл. въвеждане в действие на 
подменената часовникова система, както  и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
оригинална фактура. 

 Чл. 7 (1) Плащанията по чл. 6 се извършват с банков превод по следната банкова 
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 Обслужваща банка: 

 IBAN:  

 BIC:  

Титуляр на сметката: 

 (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. 8 (1) Когато част от работите по договора се изпълняват от подизпълнител и 
изпълнението им може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите работи, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част от работите, 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 работите, 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) работни 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. 
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 IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

 Чл. 9 (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение под формата на парична сума, 
оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер 
на _______ лв. (________________________________________ лева)  – 5 % от стойността 
на договора по чл. 5, без ДДС.  

 Чл. 10 Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за 
обществената поръчка. 

Чл. 11 (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 
гаранцията за изпълнение по настоящия договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването му, 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. 12 (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 настоящия 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 му.  

(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.  
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Чл. 13 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение в 
размер на 3 % в срок до 30 (тридесет) след приключване на изпълнението на договора и 
окончателно приемане на работите в пълен размер, ако липсват основания за задържането 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.  

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част от гаранцията за изпълнение в размер на 2 %, 
предназначена за обезпечаване на задължението за гаранционно обслужване на системата. 

(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. 7, ал. 1 от договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалата част от гаранцията в размер на 2%, 
при липса на основания за усвояването й, в 30 дневен срок след изтичане на срока за  
гаранционно обслужване на Системата. 

(4) 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 гаранцията 

 Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 
задълженията си 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. 15 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 работите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;  
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3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

Чл. 16 Във 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. 17 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. 9 от договора. 

Чл. 18 (1) При подписване на настоящия договор,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 
размер на _________ лв. (_________________________________________ лева), без ДДС, както 
е предвидено в чл. 6, т. 6.1. от договора. 

(2) Гаранцията за авансово предоставените средства се представя по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответното спазване на 
изискванията на чл. 11-12 от договора. 

(3) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни 
след връщане или усвояване на аванса. 

Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
гаранциите за изпълнение и за авансово предоставените средства са престояли при него 
законосъобразно. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да иска и да получи изпълнение на всички дейности, включени в предмета на 
договора по чл. 1, ал. 2, в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на договора, но без с 
това да пречи на изпълнението; 

3. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно необходимостта от 
предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението 
проблеми;  
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4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, без 
отклонение от договореното и без недостатъци;  

5. да не приеме изпълнението до отстраняване на несъответствията и качествено 
изпълнение на дейностите при констатиране на видими дефекти при извършване на 
проверките; 

6. да получи правото на собственост върху подменената часовникова система, 
доставената и монтирана техника, предмет на настоящия договор, след заплащане на 
договорената цена и подписването на приемателно-предавателния протокол. 

Чл. 21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: 

 1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице; 

 2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 
изпълнение предмета на договора. 

Чл. 22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осигури контролиран достъп до оборудването, както и до всички съоръжения 
и инсталации, необходими за извършването на подмяната на часовниковите системи; 

2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 
необходима за извършването на дейностите, предмет на договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението му, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

4. да определи свой представител, който да участва в работата на Приемателната 
комисия като подпише приемо-предавателния протокол за работите, предмет на договора; 

5. да приеме изпълнението на всички дейности, включени в предмета на договора 
по чл. 1, ал. 2, когато то отговаря на договореното, по реда и при условията на договора; 

6. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в чл. 5 – 8 от договора; 

7. да освободи представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение и 
гаранция за авансово-предоставените средства, съгласно чл. 13 - 18 от договора. 

8. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в 
гаранционния срок дефекти; 
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9. да определи свои упълномощени служители, които в рамките на срока на 
действие на настоящия договор, съгласно чл. 3, ал. 2 от същия, да подават сигнали за 
проблеми, аварии и извънредни ситуации към екипа по поддръжка, определен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като им вмени задължения за известяване на посочени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни за контакт и предоставяне на детайлна информация за времето на 
настъпване и нивото на въздействие, респ. приоритета за реакция и отстраняване на 
проблема. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
изпълнение на задълженията по настоящия договор, както и всички необходими 
документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на 
договора; 

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението на всички дейности, 
включени в предмета на договора по чл. 1, ал. 2, когато то отговаря на договореното, по 
реда и при условията на договора; 

3. да получи цената в размера, сроковете и при условията по чл. 5 – 8 от договора. 

Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява задълженията си по настоящия договор в уговорените срокове, в 
пълен обем и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация и Техническото му предложение, неразделна част от 
договора (Приложения № 1 и 2), вкл. да осигури доставката и монтажа на оборудването, 
както и въвеждането в експлоатация на подменените часовникови системи; 

 2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по 
изпълнението на работите на обекта; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на 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 участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на настоящия 
договор; 

6. да определи свой представител, който да участва в работата Приемателната 
комисия като подпише приемателно-предавателния протокол за работите, предмет на 
договора; 
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7. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати 
грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Приемателната 
комисия; 

 9. да проведе функционални изпитвания при експлоатационни условия, т.нар. 72-
часови проби, като се вземат мерки да не бъде нарушена сигурността на влаковото 
движение през станциите;  

10. да изработи и предаде екзекутивна експлоатационна документация в 4 (четири) 
екземпляра, след приключване на работите по договора; 

11. да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане; 

12. да прехвърли правото на собственост върху подменените часовникови системи, 
доставената и монтирана техника, предмет на настоящия договор, след заплащане на 
договорената цена и подписването на приемателно-предавателния протокол; 

13. да спазва правилата по охрана на труда и противопожарна безопасност на 
обекта, посочен в чл. 4 от договора, за което носи пълна отговорност за безопасността при 
изпълнението на всички видове работи по договора; 

14. да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и 
извън границите на обекта, при осъществяване на дейности по изпълнение на договора. В 
случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини подобни щети, то възстановяването 
им е за негова сметка; 

15. да отстранява за своя сметка всички дефекти, повреди и недостатъци, проявили 
се в гаранционния срок на компонентите на системите, съответно в срока за гаранционно 
обслужване на системите като цяло. Ако за отстраняване на повредата е необходима 
подмяна на части, същите трябва да са нови, неупотребявани и да са придружени с 
документ за качество и гаранция;  

15. да изпълни разпоредбите на чл. 4, ал. 4 от ЗДАНС във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 
от ППЗДАНС и ПМС № 181/20.07.2009 г. относно състава на персонала му, който ще 
изпълнява дейностите, включени в предмета на настоящия договор, предвид изискванията 
за достъп на външни организации за работа в стратегически обекти; 

16. да изпраща свои служители за отстраняването на възникнала авария или друга 
техническа неизправност, след подаване на сигнал от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Време за реакция след приемане на сигнал за неизправност, повреда или проблем, локално 
и дистанционно, както следва: 

- в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч. – 2 (два) часа; 

- в работни дни от 17:00 ч. до 08:00 ч. – 4 (четири) часа; 

- в почивни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч. – 6 (шест) часа; 
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- в почивни дни от 17:00 ч. до 08:00 ч. – 8 (осем) часа; 

17. да проведе обучение за работа с оборудването на представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма; 

18. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата му, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП; 

19. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия 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 да изпрати копие на 
договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

 VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 Чл. 25 След приключване на работите, предмет на договора, вкл. пускане в 
експлоатация на часовниковите системи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнената работа. 

 (2) Приемането на изпълнената работа се осъществява от определени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица с приемателно-предавателен 
протокол, подписан от страните по настоящия договор. 

 Чл. 26 (1) При приемане на работите, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява 
количеството, външния вид и техническите характеристики на монтираната техника в 
присъствието на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) В случай, че са констатирани недостатъци в подменените часовникови системи, 
както и в монтираната техника, в протокола по предходната алинея се посочват срокове за 
отстраняването им. За отстранените недостатъци се съставя отделен протокол. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършеното, ако открие 
наличие на съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
изцяло за негова сметка. 

 VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл. 27 (1) Гаранционният срок на доставените и монтирани компоненти на 
часовникови системи е: _____ месеца (минимум 24 месеца), считан от датата на 
приемателно-предавателния протокол за въвеждане в дейстие на часовниковите системи. 

 (2) Срокът за гаранционното обслужване на часовниковите системи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: _____ месеца (минимум 24 месеца), считан от датата на приемателно-
предавателния протокол за въвеждане в дейстие на часовниковите системи. 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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 Чл. 28 (1) При поява на дефекти в сроковете по предходния член, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след установяването им. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка дефекти, повреди 
и недостатъци, появили се в гаранционния срок на доставените и монтирани компоненти 
на часовниковите системи, съответно в срока за гаранционно обслужване на Системата 
като цяло, в рамките на 5 (пет) дни от констатирането им с подписан между страните 
двустранен протокол. 

 (3) При отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на появили се дефекти, повреди 
и недостатъци в гаранционните срокове, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняването им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените 
щети. 

 Чл. 29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимото време и условия за 
изпълнение на гаранционните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 ІХ. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 30 (1) При неспазване на сроковете за доставка и монтаж на компонентите на 
часовниковите системи, както и въвеждане в действие на системите, предмет на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от общата 
стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от същата 
стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане по договора. 

 (2) При забава в плащанията на договорената цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва върху стойността на забавеното плащане за всеки 
просрочен ден. 

  

 Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 31 Настоящият договор се прекратява с изтичане на сроковете по чл. 3, ал. 1 и 2 
– за изпълнение на работите по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изтичане 
гаранционния срок на доставените и монтирани компоненти на Системата, съответно 
срока за гаранционното обслужване на Системата. 

 Чл. 32 Договорът може да бъде прекратен: 

 1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като причината 
за прекратяване трябва да бъде изрично упомената; 

 2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 
(петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
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 3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне 
на срока по чл. 3, ал. 1 с повече от 10 (десет) календарни дни. 

 ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 33 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. 

Чл. 34 Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или 
очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните 
им задължения. 

Чл. 35 В случай на реорганизация, страните по настоящия договор са длъжни в 
едноседмичен срок да се уведомят взаимно за промяната. 

 Чл. 36 (1) Всички уведомления между страните във връзка с настоящия 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 настоящия договор данните и лицата за контакт на страните са, 
както следва: 

 1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 Адрес за кореспонденция:  

 Тел.:  

 Факс:  

 e-mail:  

 Лице за контакт:  

 2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 Адрес за кореспонденция:  

 Тел.:  

 Факс:  

 e-mail:  

 Лице за контакт:  
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Чл. 37 Всички спорове, възникнали по тълкуването и изпълнението на договора ще 
се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие 
– по съдебен ред в съответствие с българското законодателство. 

Чл. 38 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

 Чл. 39  Настоящият договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и 
подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 Чл. 40 Към настоящия договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения: 

 1. Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

 2. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
ЗА "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД      ЗА "_____________" ____ 
 
 
 
Изп. директор: ________________ 
 (проф. д-р инж. Ст. Братоев) 
 


