
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, …………2019 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

.................................................................., със седалище и адрес на управление
....................................................................................., район “.................................”, ЕИК
/БУЛСТАТ/......................................., представлявано от
............................................................. – ..................................................., наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на  Заповед № 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 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извърши Доставка на акумулатори, електрически батерии, съгласно приложена
спецификация и прието техническо предложение, неразделна част от настоящия
договор.

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

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 Общата стойност на доставката е _______________ лева без ДДС и
________________ лева с ДДС, съгласно приетото Ценово предложение, неразделна
част от договора.

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на
______ лева - до 20%  от стойността на договора по чл.3 с ДДС, в срок до 10 /десет/ дни
след представяне на гаранция за авансово предоставяните средства и фактура.

Фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ е/не е регистрирана по ДДС.

Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.......................................



.......................................

........................................

.......................................

Чл.5. Цената включва стойността на доставката, DDP гр.София,
“Метрополитен” ЕАД, депо “Обеля”.

Чл.6. /1/ Плащанията на отделните доставки се извършват в срок до 20 (двадесет
дни) след представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи
без забележка и оригинална фактура за реално доставеното по предмета на договора.

/2/ При всяко плащане по ал.1 се приспада пропорционално платеният аванс по
чл.4.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 /1/. Срокът за доставка по предмета на договора от чл.1 е 6/шест/ месеца,
считано от датата на подписване на договора.

/2/. Място на доставката е гр.София, “Метрополитен”ЕАД, депо  „Обеля”

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставките в сроковете и при
условията на  договора.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме и заплати доставките, ако
не отговарят на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническите спецификации и
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или имат недостатъци.

Чл.10. При недостатъци или несъответствия на доставките с договореното,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с
качествени, съответстващи на договорените.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме доставките, отговарящи на
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническите спецификации и изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със съответни  предавателно-приемателни протоколи, както и да
заплати цената в договорените срокове и размер.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заяви и обезпечи доставката на
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.София, в договорения срок, съобразно вида и
количеството, уточнени в Ценовата оферта и качество, отговарящо на условията на
спецификациите и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от
договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по надлежния ред
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите
условия за приемането й.



Чл.14. /1/. При доставки, неотговарящи на договореностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка.

/2/. Доставките трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход,
Декларация или Сертификат за съответствие от производителя или съответната
организация представител, както и документи на български език, удостоверяващи
техните гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове и условия на
експлоатация, други технически параметри.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставките в размера,
по начин и в срок, уговорени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17. /1/. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на
.........................(....................)лв. – 3 % от стойността на договора без ДДС по чл.3.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок от най-
малко 30 /тридесет/ дни след приключване на договора.

/2/. Гаранцията по ал.1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1/един/
месец след приключване на договора.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за
изпълнение на договора.

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, при неточно
изпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако
договорът бъде развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, задържаната
гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ

Чл.19. Гаранционният срок на доставените стоки е:____________месеца от
датата на доставката.

Чл.20. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени
несъответствия и/или недостатъци в качеството, да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да назначи комисия, в която да участва и представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Комисията съставя протокол, в който отразява направените
констатации. Отказът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол или
неявяването на негов представител се удостоверява с подписите на останалите членове
на комисията.

/2/. В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в
количеството и/или качеството на доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с
качествени и със съответстващи на договорените количества в срок от 10 (десет) дни,



считано от датата на двустранно подписания протокол по ал.1. Ако е необходим по-
дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уточнява в
протокола по ал.1, но не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) дни.

Чл.21. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционния срок по чл.19 в случай, че някои от доставките в
последствие дефектират. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) дни от
датата на писменото уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подмени
дефектиралите доставки с нови.

/2/. Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо-
предавателен протокол за подмяна без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. За подменените доставки текат нови гаранционни срокове, считано от датата
на протокола по ал.2.

Чл.22. При изпадане в забава за плащане по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата.

Чл.23. /1/. При забава на изпълнение на задължение по този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от
договорената стойност на недоставените стоки за всеки просрочен ден, но не повече от
20% от същата стойност.

/2/. Сумите на неустойките по ал.1 се удържат от дължимото по договора
плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка има право да пристъпи към усвояване
на гаранцията за изпълнение, когато начислява неустойки по реда на този раздел.

VІІI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие на страните;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по

договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната
страна;

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
забавяне на срока по чл. 7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

/2/. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото
приключване;

2. При обективна невъзможност да бъде изпълнен.



IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1

Чл.25./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от
същия, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП
в срок до три дни от сключването му.

/2/. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/5/. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения
в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е
подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.26 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

 приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;

 действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;

 при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията
на подизпълнителите.

Чл.27./1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

1Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е
предвидил използването на подизпълнители



/2/ Разплащанията по ал. /1/ се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал. /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. /2/, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили
или очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на
договорните им задължения.

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите
нормативни документи.

Чл. 31. Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – един
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

1. Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните им
приложения.

2. Техническа спецификация и Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

................................................
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

ИЗП.ДИРЕКТОР  НА
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД


