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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

Днес, …………2018 г. между  

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

“Възраждане”, ул. “Княз Борис І” №121, Идентификационен номер ЕИК /БУЛСТАТ/ 

000632256, представлявано от Изпълнителния Директор  проф. д-р инж. Стоян Братоев, от 

една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и от друга страна  

.................................................................., ЕИК ................................., със седалище и адрес 

на управление ....................................................................................., район 

“.................................”,тел.:................................., факс:............................ , представлявано от  

............................................................. – ..................................................., наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

в изпълнение на Решение № РД-.................../.......................... на Изпълнителния Директор на 

“Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител /Процедурата е открита с Решение № 

................................, Вписана в РОП под № .............................../ и на основание чл. 112 (1)  от 

ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема периодично да доставя 

консумативи за офис-техника, описани в Ценовото предложение и Техническата 

спецификация, представляващи неразделни части от договора, след предварително подадени 

писмени заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определени бройки. 

(2) Доставката се извършва по заявени количества и конкретизация на стоките по вид 

(търговска номенклатура), технически данни и единични цени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение да възложи доставката на всички количества и/или 

видове консумативи за офис-техника от описаните в Техническата спецификация. 

Чл. 2. При необходимост от закупуване на продукт, неописан в Ценовото предложение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да го достави по цена, съгласно представен към офертата 

каталог/ценова листа, намалена със съответния процент отстъпка, посочен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на направената от него 

оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.  

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заявеното и 

доставено количество стоки.   

Заплащането на изпълнените заявки се извършва по единични цени, съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(2). Плащанията по договора се извършват до 10 работни дни след  представяне на 

оригинална данъчна фактура,  придружена с приемо-предавателни протоколи, подписани от 

упълномощени представители на двете страни за извършените през месеца доставки.  

 

Чл. 5. Плащанията по договора се извършват в лева по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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Банка:     .......................................................... 

Банкова сметка IBAN: ............................................... 

   BIC: .................................................. 

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.6. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от общата стойност на поръчката, 

получена на база предложените от участника единични цени за отделните артикули без ДДС, 

умножени по съответните прогнозни количества на отделните артикули, обявени от 

Възложителя, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), 

която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

Договора. 
 

Чл.7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочена в документацията за обществената поръчка. 

Чл.8. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

(1) да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, 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 този Договор или част от нея; 

(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. 

Чл.9. 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.10. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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.  

Чл.11. 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.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане и заплащане 

на Доставките в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

Чл.13. 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.5. от Договора;  

(2) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
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(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. 

Чл.14. 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.15. 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.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

(1) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 5 (пет) дни 

след датата на отправяне на заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

развали Договора на това основание; 

(2) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставките 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.17. 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.18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 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.6. от Договора. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 

за изпълнение е престояла при него законосъобразно. 

 

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Чл. 20. Срокът на настоящия договор е 36(тридесет и шест месеца), считано от датата на 

подписването му. 

Чл. 21. Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка за доставка е ......... работни дни от 

подаването й. Страните могат да уговарят и срок, различен от този по предходната алинея, за 

конкретна заявка. 

 

V. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА. 

 

Чл. 22. Заявките по договора се подават писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по пощата, по факс, 

по електронен път, или друг подходящ начин. 
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Чл. 23. Приемането на доставката се извършва с предавателно-приемателен протокол, 

подписан от упълномощени представители на страните по настоящия договор. 

Чл. 24. Собствеността върху стоките и рискът от погиването им преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на предавателно-приемателния протокол. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда външния вид и проверява техническите 

характеристики на доставката в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.  26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации за: 

1.количество на стоката; 

2.качество - при доставяне на стока, несъобразена с качеството и/или вида на уговореното в 

офертата. 

Чл. 27. Рекламацията за скрити недостатъци и качество се придружава от констативен 

протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 28. В рекламацията се посочва номера на договора, точното наименование на 

рекламираната стока, основанието за рекламация и искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 29. Рекламацията за количество на стоката се прави не по-късно от 5 работни дни след 

предаването й. 

Чл. 30. Рекламацията за скрити недостатъци и качество се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 

по-късно от 10 дни от деня на констатирането им. 

Чл. 31. При рекламация за количество ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в седем дневен срок от 

деня на рекламацията на свой риск и за своя сметка да достави липсващата стока. 

Чл. 32. При рекламации за скрити недостатъци или качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за 

своя сметка в десет дневен срок от деня на рекламацията да замени некачествената стока с 

нова. 

Чл. 33. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на некачествената, липсващата 

или заменена стока с нова са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави в срок стоката, съответстваща по вид, 

количество и качество, отговарящо на предложеното с офертата. 

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка превоза на доставката до 

посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място. 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя нови, оригинални, неизползвани и 

нерециклирани стоки. 

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва опаковка, която предпазва стоката от 

повреди по време на транспортирането й, както и да обезпечава безаварийното й натоварване 

и разтоварване. 

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава: 

(1) да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(2) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 10 (десет) 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 изпраща копие на договора 
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или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо) 

 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща стойността на всяка доставка в сроковете 

по договора; 

Чл.40.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да  оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора; 

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените количества 

канцеларски материали, при качествено и точно изпълнение на доставката, с подписване на 

приемо-предавателен протокол от упълномощени от двете страни лица. 

 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 42. (1) При забавено изпълнение на цялата доставка по направена заявка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на 1% от стойността  на заявената доставка  

за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност. 

(2) При забавено изпълнение на част от доставка по направена заявка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи обезщетение в размер на 1% от стойността  на недоставената стока за всеки просрочен 

ден, но не повече от 10% от стойността на недоставената стока. 

Чл. 43. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия  дължи 

неустойка в размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 44. При неизпълнение на задълженията си по чл. 4, ал. 2 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на законната лихва. 

Чл. 45. Изплащането на неустойки и обезщетения по предходните текстове на договора не 

лишава изправната страна да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над 

уговорените размери по общия исков ред. 

Чл. 46. 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. 

 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 47. (1)Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок. 

(2) Преди изтичането на срока, договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. едностранно от Възложителя, с едномесечно писмено предизвестие; 

3.едностранно от Възложителя, без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява договорните си задължения. 

 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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Чл. 48. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена 

форма, включително и по факс от лицата, представляващи страните или от упълномощени 

представители. 

Чл. 49. При непостигане на съгласие между страните, спорните въпроси ще се отнасят за 

решаване пред компетентния съд. 

Чл. 50. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото  законодателство. 

 

Чл. 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя като лица за поддържане на контакти по изпълнение на 

договора ................................................................ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 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; 

 

  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

/проф. д-р инж. Ст. Братоев/   

ИЗП.ДИРЕКТОР  НА  

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД    

 

 

 

 


