
Д О Г О В О Р

Днес,^  0^ 2019 г., в гр. София, между:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, с адрес: гр. София, ул Княз Борис I №121, с ЕИК 000632256, 
представлявано от Стоян Братоев Иванов, в качеството на Изпълнителен директор, 
наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от друга 
страна:
Е!!Т „АТЛЕТИК -  Румен Лачев“, ЕИК 121215021, представлявано от Румен Георгиев 
Лачев, със седалище и адрес на управление гр. София 1330, район Красна поляна, ж.к. 
Разсадника, бл.87, вх.6, ет.7, ап.29, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл.194, ал.1, във връзка с чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки 
и Протокол от заседанието на длъжностните лица, утвърден от Изпълнителния 
директор на „Метрополитен” ЕАД, за класиране на лицата, подали оферти, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: Изграждане на нов асансьор в 
източния вестибюл на метростанция „Софийски университет „Св. Климент 
Охридски””, съгласно техническото предложение, неразделна част от настоящия 
договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ -  да приеме и заплати изпълнените дейности.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Общата стойност на договора е 110 033,77 /сто и десет хиляди и тридесет и три 
и 0,77! лв. без ДДС, в т.ч. 10 003,07 1десет хиляди и три и 0,07/ лв. за непредвидени 
разходи, представляващи 10% от общата стойност на СМР, съгласно ценовото 
предложение, неразделна част от настоящия договор и не подлежи на промяна за срока 
на изпълнение.

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва:
а/ Авансово плащане - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер 
на 50 015,35 {петдесет хиляоди и петнадесет и 0,35) лв. без ДДС - 50% от стойността 
на договора по чл.2 без непредвидените разходи, в срок до 10 {десет) дни след 
представяне на гаранция за авансово предоставените средства на стойността на аванса 
и фактура. Авансовото плащане се възстановява в срок до 30 {тридесет) дни след 
подписване на приемателно-предавателен протокол за доставка на асансьора.
б/ Окончателно плащане, в рамките на общата договорена цена по чл.2, в 30 /тридесет/ 
дневен срок след подписване на констативен приемателно-предавателен протокол за 
строежа, предмет на договора и фактура за дължимата сума.
в/ Допълнително възникналите непредвидени видове работи се установяват с протокол, 
съставен от упълномощени представители на страните, проектанта и строителния 
надзор, придружен с подробна количествена сметка. Същите се разплащат както 
следва:

1. За видовете работи, включени в Офертата -  по единичните цени, приети с 
Офертата;



2. За видове работи, които не са включени в Офертата -  по доказани анализни 
цени при следната схема на ценообразуване:

- ТРУД - Разходна норма на труд -  по УСН, ТНС!, МТН или друг документ, 
даващ основание за формиране на цената на труда при средна часова ставка 8 лв./час.

- МЕХАНИЗАЦИЯ -  по УСН, ТНС, МТН или друг документ, даващ основание 
за формиране на цената на механизацията. Машиносмяната за механизацията се 
доказва с калкулация, но не може да превишава средната цена на машиносмяна в 
отрасъл Строителство.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:
За общостроителни работи:

- върху стойността на труда - 100 %
- върху стойността на механизацията - 50 %

За земни работи:
- върху стойността на труда - 100 %
- върху стойността на механизацията - 50 %

- ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - 8 %
- МАТЕРИАЛИ -  Доказват се с фактура
- ПЕЧАЛБА - 10 % върху себестойността на формираната единична цена.

Чл. 4. (1) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват по банков път по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: БАНКА ДСК
Банкова сметка: В091 8Т8А 9300 0002 4271 38
Банков код: 8Т8АВ08Р
В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок 
да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако в определения срок не е получено уведомление за 
промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.

(2) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време 
на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат 
само тези видове работи, които са отразени в протокол за извършени СМР, подписан от 
упълномощени представители на страните и строителния надзор.

(3) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на 
промяна за срока на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и 
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 на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.*

(5) Разплащанията по ал.4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.*

(6) Към искането по ал.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.*

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 5. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие до 
изпълнение на всички поети от страните задължения по договора.



Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на договора е 3 /три/ месеца, считано от датата на 
подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, писменно, в 5 (пет) дневен срок от датата на сключване 
на договора, уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата;

- които ще извърщват инвеститорски контрол;
- които ще упражняват строителен и авторски надзор.

(3) Упълномощените представители на страните и строителния надзор съгласуват 
г рафик за изпълнение на договора, със заложени срокове, съобразно линейния график 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представен към Техническото предложение.

(4) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
строителния надзор, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ 
отношение към строителните дейности, свързани с предмета на настоящия договор, по 
обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се 
удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се 
удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа 
при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с 
подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строително- 
монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете 
за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството 
трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен 
график за изпълнение на дейностите и да не надвищават рамките на срока по чл.6, ал. 1.

(5) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено 
с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и 
хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката 
период от време.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава;
1. Да осигури строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор при 
откриване на строителната площадка и при извършване на (/МР.
2. Да извършва разплащане, съгласно чл.З от настоящия договор.
3. Да не заплаща некачествено извършените СМР.
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на 
появили се в гаранционния срок дефекти.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи пълно, точно и качествено изпълнение на предмета на договора, в 
съответствие с Техническата спецификация.
2. Да иска повторно да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. 
Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на строителния 
надзор в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, строителният надзор, инвеститорският контрол и авторският 
надзор имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, 
относно качеството на видовете работи, вложените матери;тли и спазване правилата за 
безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и строителният надзор имат право при констатиране на 
некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, 
да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на 
същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЧлЛО. 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 през времетраене на строителството.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава;
1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорените срокове по чл.6, ал.1, в 
съответствие с:
• поетите ангажименти, съгласно работния проект и Техническото си 
предложение;
• действащата нормативна уредба в Република България.
2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на 
Наредба РД02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните 
продукти в строежите на РБ, за които да представя необходимите сертификати при 
поискването им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор, инвеститорския контрол и 
авторския надзор.
3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвеститорския контрол, авторския надзор и 
строителния надзор възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на 
обекта.
4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвеститорския контрол, авторския надзор и строителния надзор.
5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
на обекта грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
инвеститорския контрол, авторския надзор, строителния надзор и приемателната 
комисия.
6. Да уведомява строителния надзор за извършени СМР, които подлежат на закриване и 
чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на 
двустранен акт обр.12, строителния надзор ще даде писмено разрешение за закриването 
им.
7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова 
сметка.
8. Да състави, оформи и представи необходимите документи за разплащане, отчитащи 
извършените СМР (количествена сметка, акт за извършени СМР и фактура) до 10 дни 
преди изтичане срока по чл.6, ал. 1.
9. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително 
възникналите нови видове СМР по чл.З(в), т.2.
10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 
опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.6, ал. 1.
11. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;



12. Преди приемане на обекта да почисти и отстрани от обекта цялата своя 
механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи, 
съоръжения и инвентар;
13. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия 
договор.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи договореното възнаграждение в размера и срока, определени с настоящия 
договор;
2. на съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получаване на необходимите информация и 
документи за изпълнение на дейностите, предмет на договора.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време 
на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “Професионална 
отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на 
всички видове работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 
допуска повреди или разрушения и замърсявания в и извън границите на обекта, при 
осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска 
замърсяване на околната среда, да осигурява обезопасяване и опазване на дърветата, 
тротоарите и площадките, както и да намалява неорганизираните прахови емисии при 
необходимост чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в 
границата на обекта. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети от 
подобно естество, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 
взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите 
разпоредби в Република България.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора.

(5) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя, съгласно чл.75, ал.2 от ППЗОП, заедно с доказателства, 
че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 ЗОП.*

(6) След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване 
на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на поръчката. *



(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато 
възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия;

> за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
> новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразн(3 изпълнените до момента 
дейности.*

(8) Подизпълнителите нямат право да превъзлгигат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.*

(9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.*

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.14.(1) Гаранционният срок за изпълненените строително-конструктивни работи е: 
10 /десет/ години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛИ! и Наредба 
№2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционният срок за изпълненените строително-конструктивни работи 
започва да тече от датата на подписване на констативния приемателно-предавателен 
протокол за строежа.

(3) Гаранционният срок на асансьора е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата 
на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка на асансьора.

(4) Извърщените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, 
появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в 
рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за 
отстраняването на недостатъците/дефектите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в 
протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните 
поправки се извършва с констативен протокол.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи 
отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер 
стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за 1'аранционно поддържане. В 
тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 14, ал. 1 остават.

(7) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за гаранционно 
поддържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с 
които разполага, съгласно Договора и действащото законодателство.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.15. Настоящият договор се прекратява:



1. С изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора, за което 
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми дру)’ата страна в срок до 10 дни 
от настъпване на невъзможността;
3. При прекратяване на юридическо лице -  ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено;
4. При условията на чл.118 от Закона за обществените поръчки.
Чл.16. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 
{десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЧлЛ 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие договора:
1. при забавяне на строителството с повече от 30 {тридесет) календарни дни;
2. При установяване на два или повече елучаи на некачествено изпълнение, изразяващо 
се в отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или нормативните изисквания 
установени с констативен протокол, подписан от длъжностните лица на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвеститорския контрол, авторския надзор и строителния надзор;
Чл.18. При прекратяване на договора при условията на чл.17, т.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи нито връщане на гаранцията, нито заплащане на извършените работи, а 
получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната 
лихва;
ЧлЛ9. При прекратяване на договора при условията на чл. 15, т.2 и т.З, чл.16, т.2 и т.З, 
чл. 17, т. 1, т.2 и т.З, както и при прекратяване на договора при условията на чл. 118, ал. 1, 
т.2 и 3 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс за съответната възложена, но 
неизпълнена дейност, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезшетение за претърпени вреди 
от прекратяване на договора.
Чл.20. Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл.116, ал.1 от 
ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачествени СМР и неспазване на сроковете, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.23. При неспазване на срока по чл.6, ал.1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от стойността по чл.2 без ДДС, за 
всеки просрочен ден, но не повече от 20% от същата стойност.
Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо 
отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер до 
5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС, както и отстраняване на всички 
некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение се констатира с



констативен протокол, съставен от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
инвеститорския контрол, авторския надзор и строителния надзор, който се връчва на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 
сметка на виновната страна.
Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.6, ал.1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, посочени в 
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са били в сила до изтичане на срока 
и не подлежат на актуализация.
Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за 
отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.
Чл.29. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, 
подлежат на възстановяване по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

в лева:
Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян 
1ВАН: ВО34ШСК76301039298950 
В1С: НМСКВ08 
в евро:
Банка: УниКредит Булбанк,
1ВАН: В059ННСК76301200204913,
В1С: ШСК.В08Р

У1П. ГАРАНЦИИ
Чл.ЗО. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на 5 501,69 {пет 
хиляди петстотин и един и 0,69) лева, представляваща 5% от стойността на договора 
без ДДС, е представена под формата на парична сума, и обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за 
сроковете по ал.4.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия 
договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от 
негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи представената гаранция за изпълнение.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 {тридесет) дни след 
подписване на констативния приемателно-предавателен протокол за обекта.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на договора по 
банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я освобождава в срока и при условията на чл.ЗО, ал.4.
Чл.31. (1) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно 
Договора и действащото законодателство.

(2) 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.

(3) В случаите по чл.17, т.2 и т.З, гаранцията за изпълнение не се връща, а се 
усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и 
пропуснати ползи.

(4) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да възстанови гаранцията до пълния й размер в срок до 10 !десет! календарни 
дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и 
размера за усвояването на сумата. При забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 200 лв. {двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече 
от 30 дни, това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява 
основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.
Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в 
настоящия договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 33. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 34. „Непреодолима сила" по смисъла на чл.306, ат.2 от Търговския закон е 
непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключването на договора.
Чл. 35. Страната, която не може да изпълни задължениезо си, поради непреодолима 
сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено 
в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При 
неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл. 36. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия 
^щговор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се 
позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
Чл. 37. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа 
то може да бъде преодоляно.
Чл. 38. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
Чл. 39. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните 
с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 40. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените 
срокове се увеличават със срока на спирането.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 
на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние 
на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по 
какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на 
дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален 
или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в 
административната информационна система на „Метрополитен” ЕАД. Регистрирането 
на документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на 
основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема 
датата на неговото съставяне.
Чл. 42 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
)'ведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Румен Лачев; адрес: гр. София, ж.к. Разсадника, бл.87, тел.: 0888 
317 283.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (лица отговорни за изпълнението на договора): инж. Стефан 
Дерменджиев; адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Княз Борис 1-ви“ №121, ет.1; 
тел.: 02 921 20 21.

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна 
незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената 
кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.
Чл. 43. Страните се съгласяват, на основание чл.42, ал. 1 от Закона за авторското право 
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛЕ1ИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
Чл. 44. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени.
Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 
авторски права от страна на трети лица в срок до 10 {десет) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 
пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора.
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на 
авторски права на трети лица.



Чл. 47. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 
единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и 
предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.
Чл. 48. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.
Чл. 49. За всички неуредени въпроси в настоящия договор гце се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са; Техническо предложение на Изпълнителя, Ценово 
предложение на Изпълнителя, Гаранция за изпълнение на договора.

Забележка: Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си 
участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва 
подизпъл и ител/и.

ВЪ

/про 
ИЗП 

,МЕТРО

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Образец № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с Обява по реда на Глава 
двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: Изграждане на 
нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” ^

от ..................................................
[наименование на участника]

регистрирано .
[данни за регистрацията на участника]

явано _ 0 А /У
.....

в качеството на . . ..................
с БУЛСТАТ/ЕИК ...., регистрирано
седалище , адрес на управление , адрес за кореспонденция

от.

След като се запознахме с изискванията на възложителя, правим следното 
обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 
Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”:

1. Ще изпълним поръчката в пълно съответствие с одобрената от Възложителя 
Техническа спецификация, като спазваме действащата нормативна уредба:

1.1. Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е .... "3. .......  месеца,
считани от датата на подписване на протокол за откриване на строителна плота дка. 
(Предложеният срок следва да е не повече от 3 месеца]

1'2. Гаранционният срок на изпълнените строително-конструктивни работи ще е 
^  ^ ^ ^ ™ т а н о  от датата на констативния превателно-приемателен протокол за 

строежа. (Посоченият гаранционен срок не може да е по-кратък от нормативно 
регламентирания в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти по ЗУТ)
1.3. Ще доставим асансьор ......... (посочва се фирмата производител)
със следните характеристики, посочени по-долу:

чл. 36а, ал. 3 
от ЗОП



Кабинни врати -  тип, 
материали, размери
Кабина -  размери, 

материали, 
индикатори, системи 

за контрол,
вентилатор, интерфон, 
аварийно осветление, 

бутон за бързо 
отваряне и затваряне 

на вратите

/.у ̂ /ус  ̂

^ / у у ю /^

—--------------Захранване ^  г А -̂------------- -

1.4. Гаранционният срок на доставения асансьор ще е ..а<?:.^..... месеца считано от 
датата на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол 6 е ;Г аб ел ™
{Посоченият гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 месеца).

1.5. Декларирам, че преди подписване на приемателно-предавателния протокол за 
доставката на асансьора ще Ви представим документ за произход от производителя
на асансьора - в оригинал и в превод на български език, включително пълна 
документация с техническите параметри на съоръжението на български език
1.6. Декларирам, че ще извършваме строително-монтажните работи от 0:30 часа до 
03:30 часа при изключено напрежение в контактната релса.
1.7. 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 
обявата, в законоустановения срок.
1.8. Декларирам, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 месеца, считано от 
крайния срок за подаване на оферти.

Като неразделна част от нашето Техническо предложение, прилагаме следните 
документи:
-  Описание и технически данни на асансьора -  копие от документи на производителя;

-  График за изпълнение на поръчката

' Документът се подписва от законния представител на участ 
лице.

от надлежно упълномощено

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Образец №  9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с Обява по реда на Глава 
двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: Изграждане на 
нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”

[нагштование на участника]
регистрирано......... !.. .О?. ... р . гн  Д:,е

{данни за регистрацията на участника]

представлявано от {имена] в качеството на {длъжност, или друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК [...], регистрирано в [.Г^със седалище [...] и адрес на управление

С настоящото Ви представяме нашата ценово предложение за изпълнение на 
обществената поръчка с горецитирания предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в документацията за поръчката.

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка за цена:

съответно

2. Предложената цена, представляваща Общата стойност на поръчката в лева без 
ДДС от Количествено-стойностната сметка, приложение към настоящото, включва 
всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
3. Основните елементи, които ще използваме при изготвяне на единични фирмени цени 
за възникнали непредвидени видове работи, в рамките на общата стойност на СМР от 
офертата, са:

• средно часова ставка ..........О .......лв./час
• доставно-складови разходи ..........9 .......%
• допълнителни разходи за земни работи върху:

- труд
- механизация

Д О О %
. %

допълнителни разходи за всички останали видове 
СМР върху:

- труд
- механизация 
печалба

........ ••....5:$..0/0
.......................... %

чл. 36а, ал. 3
от ЗОП



4. Декларираме, че сме съгласни с условията за плащане на възложителя, посочени в 
Проекта на договор.

5. Бихме искали да получим аванс в размер на % {до 50 процента) от стойността
на договора.

6. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено-стойностната 

сметка.

Посочената цена включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение 
на поръчката, включително транспортните разходи до мястото на доставката на 
асансьора -  метростанция Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грещки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Приложение: Количествено-стойностна сметка

Дата
Подпис на лицето, 
представляващо участника, 
име и фамилия
Печат на участника {ако е 
приложимо)

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в 
изчисленията, офертите няма да бъдат допуснати до оценяване.

2. Всяка позиция трябва да бъде остойностена.

3. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до 
стотинка).

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


