
ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ ИВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВР А ТИ 

ЗА МЕТРОУЧАСТЪКОТ КМ 4+340,00 ДО КМ 1+280,00 

N!! ~.!JJ.; 

Днес~g'- бf] 2021 г., между: 

1. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в София, район 
Възраждане, ул. "Княз Борис I'' N~ 121, ЕИК: 000632256, представлявано от Изпълнителния 
директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу БЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. ДЗЗД «СИМЕНС МОБИЛИТИ» с код по БУЛСТАТ 177472609, със седалище и адрес: 
гр. София, ул.Кукуш N22, със съдружници СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД с ЕИК 204958002 
и СИМЕНС МОБИЛИТИ ГМБХ, Германия, представлявано от Управителите - Калин 

Иванов и Милена Момерин, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

в изпълнение на Решение No.361/24.11.2020 г. на изпълнителния директор на 

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД за определяне на изпълнител на основание проведена процедура 

(открита с Решение N2 12-348118.12.2019 г.), вписана в Регистъра на обществените поръчки 
под уникален N2 00423-2019-0030, и на основание чл. 11 2 на Закона за обществените 
поръчки се сключи настоящият договор за следното: 

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. Дефиниции. 

За целите на настоящия договор посочените по-долу термини и съкращения ще имат 
следното значение: 

1.1 "Договор" означава настоящият договор; 

1.2 "ЗОП" означава действащият Закон за обществените поръчки, с неговите последващи 
изменения и допълнения; 

1.3 "Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" означават следните документи, приложени към 
документацията за обществената поръчка, въз основа на която е възложен Договорът: 

1.3.1 том 5, част 5.8 Техническа спецификация и изисквания за система за 
телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС - Communication Based 
Train Control) 

1.3.2 том 5, част 5.9 Спецификация и технически параметри на транспортно
комуникационнасистема 

1.3.3 том 5, част 5.10 Техническа спецификация и параметри за интегрирана радио
комуникационнасистема 

1.3.4 том 5, част 5.11 Техническа спецификация и параметри за SCADA система за 
централизиран контрол и управление на електрозахранването 

1.3.5 том 5, част 5.12:Техническа спецификация параметри на Система за автоматични 
перонни преградни врати (САППВ); 

1.3.6 том 7: Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна 
поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за системите за 
управление. 
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1.4 "Количествена сметка" има значението, дадено му в чл. 6.2 

1.5 "Консултант" има значението, дадено му в чл. 7.3. 

1.6 "Непреодолима сила" означава непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 
от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

1.7 "Система" има значението, дадено му в чл. 2.1.1. 

Чл. 2. Предмет на Договора. 

2.1 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при условията на 

Договора срещу възнаграждение да извърши: Проектиране и строителство на 

разширение на метрото в София, Линия 3, Етап 111- Участък под бул. Владимир 
Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции": 
Обособена позиция .N"!!4: Проектиране и строителство на метроучастък от 

км.4+340,00 до км.1+280,00 с три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/ и 

оборотен участък: Системи за контрол и управление на влаковото движение, 

комуникации и перонни преградни врати, в т.ч. 

2.1.1 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните системи 
("Системи"): 

2.1 .1.1 Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) и 
Пътническа информационна система (ПИС); 

2.1.1.2 Транспортно-комуникационна система; 

2.1.1.3 Интегрирана радио-комуникационна система; 

2.1 .1.4 SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването; 

2.1.1.5 Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ); 

2.1.2 Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна подцръжка на 
Системите. 

2.1.3 Доставка на окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за 

Системите . 

Чл. 3. Влизане в сила на договора. У еловие за начало на изпълнението. 

3.1 Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

3.2 Изпълнението на Договора се отлага до датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че са осигурени необходимите средства за 

финансиране на дейностите, предмет на Договора. 

3.3. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на Договора без предизвестие 
след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено 

финансиране, без да дължи никакво обезщетение на другата страна. 

ГЛАВА 11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Цена. 

4.1 Общата цена за дейностите по чл. 2 е в размер на 29 923 976,04 лв. без ДДС, която 
включва: 

4.1.1 Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СВТС и ПИС 
по чл. 2.1.1.1 : 16 963 318,45 (шестнадесет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди 
лева триста и осемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС; 
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4.1.2 Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Транспортно
комуникационната система по чл. 2.1.1.2: 1 525 541,53 (един милион петстотин двадесет 
и пет хиляди лева петстотин четиридесет и един лева и петдесет и три стотинки) без 

ДДС; 

4.1.3 Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Интегрираната 
радио-комуникационна система по чл. 2.1.1.3: 3 403 775,93 (три милиона четиристотин 
и три хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС; 

4.1.4 Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на SCADA 
системата за централизиран контрол и управление на електрозахранването по чл. 2.1 .1.4: 
845 558,12 (осемстотин четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и 
дванадесет стотинки) без ДДС.;. 

4.1.5 Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за 

автоматични перонни преградни врати (САППВ) по чл.2.1.1.5: 7185 782,01 (седем 

милиона сто осемдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и нула една ст.) 

безДЦС; 

4.2 Цената по чл. 4.1 е DDP до мястото на доставка, както е посочено в Договора. 

4.3 В цената по Чл. 4.1 са включени и: 

4.3.1 разходите за сключване на застраховките съгласно Договора; 

4.3.2 окомплектовката, специални инструменти и тестово оборудване на Системите по чл. 

2.1 .3 съгласно Количествената сметка по чл. 6.2; 

4.3.3 обучението и съдействието на персонал на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ при първоначална 
експлоатация на Системите по чл. 2.1.2; 

4.3.4 всякакви други разходи, които са необходими за доставянето на компонентите на 
Системите и окомплектовката до мястото на доставка. 

4.3.5 изпитанията и 72-часовите проби на Системите; 

4.3.6 гаранционната поддръжка на Системите, включително доставянето на резервни части 
в рамките на гаранционните срокове; 

4.3.7 всички други материали и дейности, които са необходими за осъществяване на 

предмета на Договора и за които в Договора или българското законодателство не е 

предвидено, че са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.4 Цената не подлежи на промяна освен в предвидените в ЗОП случаи . 

Чл. 5. Плащане на цената. 

Плащането на цената се осъществява по следната схема: 

5.1 Авансово предоставяни средства в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността 
по чл. 4.1. Авансово предоставяните средства се плащат в срок от 60 (шейсет) дни след 
получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на писменото потвърждение за началото на 
изпълнението по чл. 3.2. и предоставяне от негова страна на гаранция, обезпечаваща 

авансово предоставените средства, и съответната фактура. Гаранцията, обезпечаваща 

авансово предоставените средства, се представя в една от следните форми: 

5.1.1 Парична сума, внесена по една от следните сметки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

В евро: 

Банка: УниКредит Булбанк 

IВAN: BG59UNCR76301200204913 

BIC: UNCRВGSF 
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В лева: 

Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян 

IВAN: БG34UNCR76301039298950 

БIС: UNCRВGSF 

5.1.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност най-малко 3 (три) 
дни след датата на възстановяване на авансово предоставените средства по реда на 

Договора. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка по чл. 23.2.1; 

5.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да бъде единственият застрахован по 

застраховката. Единственото условие за плащане на обезщетение по застраховката трябва 

да бъде писмено искане от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо твърдение, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е изпълнил задълженията си по Договора. Застраховката трябва да бъде със срок на 

действие най-малко 3 (три) дни след датата на възстановяване на авансово предоставените 
средства по реда на Договора и да бъде направена при застраховател по чл. 23.2.3. 

Сумата на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства, се намалява 

автоматично със сумата на възстановения на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс по реда на Договора. 

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до три 

дни след връщане или усвояване на аванса. За неуредените въпроси, свързани с гаранцията, 

обезпечаваща авансово предоставените средства, се прилагат съответното правилата за 

гаранцията за изпълнение по чл. 23. 

5.2. Плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността по чл. 4.1. Плащането се 
извършва в срок от 60 (шейсет дни) след одобрение на всички инвестиционни проекти за 
системите от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответната фактура, 

издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.3. Плащане в размер на 45% (четирийсет и пет процента) от стойността на съответната 
Система по чл. 4.1. Плащането се извършва в срок от 60 (шестдесет) дни след изпълнение 
на следните условия: 

5.3.1 подписване на приемо-предавателен протокол между БЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който удостоверява, че всички компоненти на съответната Система 

съгласно Изискванията на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ са доставени в мястото на доставка съгласно 
чл. 12 и 

5.3.2 получаване от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответната фактура, издадена от 
изпълнитЕля . 
5.4. Плащане в размер на 45% (четирийсет и пет процента) от стойността на съответната 
Система по чл. 4.1. Плащането се извършва в срок от 60 (шестдесет дни) след съставяне на 
протокола по чл. 16.1 за съответната Система и получаване от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

съответната фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на съответната 
Система. Плащането се извършва в срок от ЗО (трийсет) дни след получаване на 
разрешение за ползване за строителния обект, в рамките на който са изградени системите, 

и получаване от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответната фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.6. От всяко плащане по чл. 5.2, 5.3 и 5.4 се приспадат пропорционално платените 
авансово предоставени средства и 10% за окончателното плащане по чл. 5.5. 

5.7. Плащанията по договора се извършват в български лева по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

4 1 15 



1 

l 
1 

l 

1 

. j 

'1 
] 

] 

l 
J 

1 

-j 

1 
' 

Банка: УниКредитБУЛБАНК АД 

IBAN: BG 18UNCR 70001524286846 

BIC: UNCRВGSF 

Титуляр: ДЗЗД Сименс Мобилити 

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в информацията по чл. 5.7. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
уведоми БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тези промени, смята се, че плащанията са надлежно 

извършени, ако са платени по банковата сметка по чл. 5. 7, съответно по последната 
банкова сметка, посочена писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

111. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ 

Чл. 6. Проектиране на Системите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

6.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя технически проекти за Системите. Тези проекти трябва да 
съответстват на предложението за изпълнение на Системите, съдържащи се в офертата на 

изпълнитЕля. 

6.2 Като част от проектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и изчерпателно описание 
на вида и количествата на компонентите на Системите ("Количествена сметка"), 

включително на допълнителна окомплектовка, специални инструменти и тестово 

оборудване, които трябва да бъдат доставени преди началото на експлоатацията . 
Допълнителната окомплектовка, посочена в Количествената сметка, трябва да е в размер 

на 5% от общата стойност на Системите по чл. 4.1. 

6.3 Проектите трябва да отговарят на Изискванията на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите условия 
на договора, както и на изискванията на българското законодателство. Без да се ограничава 
общото правило по предходното изречение, Системите трябва да бъдат проектирани така, 

че да се осигури тяхната 24-часова работа, включително при повреждане на един или 

повече от техните компоненти. 

6.4 Всички проекти трябва бъдат изготвени на български език и подписани от лица с пълна 
проектантска правоспособност, придобита или призната по реда на Закона за камарите на 

архитектите или инженерите в инвестиционното проектиране. 

Чл. 7. Съгласуван е на изготвените проекти 

7.1 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява или отхвърля предложените проекти в срок до ЗО дни от 
получаването им. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да отхвърли предложения, които изцяло 

съответстват на изискванията на чл. 6. 

7.2 Ако БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри предложените проекти на основанията, предвидени 
в Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя нови проекти, които отново подлежат на одобрение 
по реда на този член. 

7.3 Ако БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри предложените проекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 
на лицето, определено от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за консултант в строителния процес по смисъла 

на чл. 166 от ЗУТ ("Консултант"), документите, които са необходими за извършването на 

оценка на съответствие на проектите със съществените изисквания към строежа по 

смисъла на чл. 143 от ЗУТ. Консултантът извършва оценка на съответствие на проектите 
в срок от 20 дни след получаване на документите по предходното изречение. 

7.4 ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ организира за своя сметка изпълнението на всички процедури по 
одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти от компетентните органи, с 
изключение на процедурите по оценка на съответствието по чл. 143 от ЗУТ, издаването 

или изменението на разрешението за строеж. 
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7.5 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира за своя сметка издаването на разрешение за строеж или 
изменение на вече наличното разрешение за строеж в срок от 60 дни след завършване на 
всички процедури по съгласуване и одобрение на съответните инвестиционни проекти от 

компетентните органи. 

7.6 В случай че Консултантът или БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се забавят с изпълнението на 
задълженията си по този член с повече от ЗО дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от 

отговорността си за забавено завършване на Системите за времето, с което дейността му е 

забавена в резултат на неизпълнението на задълженията на Консултанта или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но няма право на обезщетение от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вредите, 

претърпени от тази забава. Правилото на предходното изречение не се прилага, ако 

забавата на Консултанта или БЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дължи на виновното поведение на 

изпълнитЕля. 

Чл. 8. Срок за завършване на проектирането на Системите 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да завърши всички проекти за Системите и да получи 

одобрението им от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 6 месеца от началото на изпълнението на 
Договора по смисъла на чл. 3.2. 

Чл. 9. Срок за доставка на компонентите на Системите 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави всички компоненти на Системите в срок от 24 
месеца от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2. 

Чл. 10 Удостоверяване на доставката на компонентите на Системите 

Доставянето на компонентите се у достонерява чрез подписване на приемателно

предавателни протоколи от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 

подпише протоколите, ако доставените компоненти не отговарят изцяло на одобрените 

проекти, включително Количествената сметка, и на Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11 Дата на доставяне на компонентите на Системите 

За дата на доставяне се смята датата на подписване на приемателно-предавателни 

протоколи по чл . 1 О. 

Чл. 12 Място на доставяне на компонентите на Системите 

Компонентите се доставят в склад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на Република 

България. Компонентите може да бъдат съхранявани и в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

страните се споразумеят писмено за това и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поеме за своя сметка 

отговорността за охрана на този склад. 

Чл. 13 Прехвърляне на собствеността и риска от погиване на компонентите на 
Системите 

13.1 Собствеността върху компонентите на Системите преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 
БЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършване на плащането по чл. 5.3. 

13.2 Рискът от погиване, повреждане, кражба и изгубване на компонентите на Системите 

преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към БЪЗЛОЖИТЕЛЯ след издаването на разрешение за 

ползване на съответния строителен обект, в който са инсталирани Системите. 

Чл. 14 Срокове за монтаж и пускане в експлоатация на Системите 

14.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да е завършил всички свои монтажни дейности по 
отношение на Системите и да освободи площадката от цялото си оборудване и 
приспособления за монтаж до края на ЗО-тия месец от началото на изпълнението на 
Договора. 
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14.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши всички настройки и необходимите изпитания 
за пускане в експлоатация всички Системи в срок от 33 месеца от началото на 

изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2. 

Чл. 15 Изисквания към Системите 

Системите трябва да съответстват на одобрените инвестиционни проекти, Изискванията 

на ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на българското законодателство. 

Чл. 16 Завършване на Системите 

16.1. Системите се смятат за завършени с точното изпълнение на дейностите по чл. 14.2. 
Завършването на Системите се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан 

от представители на двете страни. 

16.2 При завършването на Системите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя екзекутивна 

документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща 

несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти, ако такива са налице. 

Чл. 17 Достъп до строителните площадки на другите изпълнители 

17.1 ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ има право на достъп до строителните площадки на другите 

изпълнители на ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯ в участъците на метрото, където трябва да бъдат 

изградени Системите. 

17.2 Правото на достъп по чл. 17.1 се предоставя само за целите на изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

17.3 Достъпът до строителните площадки (служебни помещения, релсов път, контактна 

мрежа и перони) на другите изпълнители на ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да бъде осигурен, 

както следва: 

17.3.1 в периода от края на 24 -тия месец (за служебните помещения и релсовия път и 

контактна мрежа) и от края на 26 - тия месец (за пероните), смятано от началото на 

изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2, до датата на завършване на съответната 
част от Системите -за участъка от км. 2+581 ,20 до км. 1 +280,00; 

17.3.2 в периода от края на 24 -тия месец (за служебните помещения и релсовия път и 
контактна мрежа) и от края на 26 - тия месец (за пероните), смятано от началото на 

изпълнението на Договора по смисъла на чл . 3.2, до датата на завършване на съответната 
част от Системите - за участъка от км. 3+645,00 до км. 2+581 ,20; 

17.3.3 в периода от края на 24 -тия месец (за служебните помещения и релсовия път и 
контактна мрежа) и от края на 26 - тия месец (за пероните), смятано от началото на 

изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2, до датата на завършване на съответната 
част от Системите- за участъка от км. 4+340,00 до км. 3+645,00. 

17.4 Ако ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ не получи достъп до строителните площадки на другите 
изпълнители по реда на този член в срок от ЗО дни след изтичане на сроковете, посочени 

по-горе, той се освобождава от отговорността си за забавено завършване на Системите за 

времето, с което дейността му е забавена в резултат на неизпълнението на задълженията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но няма право на обезщетение от ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вредите, 
претърпени от тази забава. 

Чл. 18. Контрол от страна на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта 

18.1 ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негови представители осъществяват технически контрол 
върху процеса на производството, монтажа и въвеждането в експлоатация на Системите, 

за да се уверят, че те отговарят на Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Контролът по 

предходното изречение се упражнява по време на целия процес на изпълнението на 

Договора. Разходите за командировки и престой са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ., като за 
всяка система се предвиждат по 2 командировки от максимум 3 човека за срока на договора 
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18.2 Контролът по 18.1 се осъществява в производствените помещения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите доставчици или подизпълнители и в рамките на тяхното 

работно време. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на проверяващите лица 

всякаква разумно поискана техника и подкрепа, включително достъп до проекти и 

производствени данни, без допълнителни разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

18.3 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-рано 3 работни дни 
преди датата на посещенията на място по чл. 18.2. В уведомлението се посочват и имената 
на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще осъществят контролните действия. 

18.4 В случай че инспектиран възел или друг компонент от Системите не отговаря на 
изискванията, определени в Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представителят на 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ дава съответни указания за отстраняване на недостатъка. 

18.5 Правото на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ да инспектира и тества системите или техни компоненти 
в рамките на производствения процес не ограничава правото му да ги инспектира и тества 

и след тяхната доставка преди въвеждане в експлоатация. 

18.6 Горните разпоредби не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението му да 
предостави гаранция или от някое друго негово задължение по Договора. 

18.7 Консултантът извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти за 
Системите, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със съществените изисквания към строежа по 

смисъла на чл. 143 от ЗУТ и упражнява строителен надзор върху монтажа и пускането в 
експлоатацията на Системите. 

18.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя проектите на всички актове по Наредба NQ 3 от 31 юли 
2003 г .. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството във връзка с 
монтирането и пускането в експлоатацията на Системите и ги представя на Консултанта 

за проверка и организиране на подписването им . 

Чл. 19. Обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

19.1 ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучение на персонала на 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно експлоатацията на Системите. 

19.2 Обхватът, начинът, времето и мястото за провеждане на обучението са посочени в том 
7: "Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. 
Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за системи за управление". 

19.3 Разходите за провеждане на обучението се смятат за включени в договорната цена. 

Чл. 20 Права на интелектуална собственост. 

20.1 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 БЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 

20.2 В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 БЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

20.2.1 чрез промяна на съответния документ или материал; или 

20.2.2 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 
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20.2.3 като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 
чиито права са нарушени. 

20.3 БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 
права от страна на трети лица в срок до 3 работни дни от узнаването им. В случай, че трети 
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички вреди, произтичащи от това. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

20.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 
на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

20.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизключителна безсрочна лицензия 
върху всички права на интелектуална собственост, които не попадат в авторските права по 

чл. 20.1 (например индустриална собственост, авторски права, възникнали преди датата на 
влизане в сила на Договора и др.) и които са необходими на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ремонта, 

поддръжката и експлоатацията на Системите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички вреди, причинени от нарушаване на права на интелектуална 

собственост по предходното изречение във връзка с проектирането, доставката, монтажа и 

въвеждането в експлоатация. 

Чл. 21. Гаранционна отговорност. 

21.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за всяка от Системите за срок от 3 
години от датата на получаване на разрешение за ползване на строителния обект, в рамките 

на който е изградена. 

21.2. Гаранционните срокове не текат за времето, през което съответната Система е имала 
неотетранен дефект. 

21.3. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в Системите, 

проявени в гаранционните срокове. За целите на този член, дефекти означава всяко 

несъответствие на Системите с предвиденото в Договора и всяко нарушение на 

нормалната им работа, което не е предизвикано от неправилна експлоатация. 

21.4. В случай че възникнат дефекти в съответните гаранционни срокове за съответните 
Системи, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ известие за дефект. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява дефекта в срок от 1 ден след уведомлението. 

21 .5. В съответните гаранционни срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на склад 

минимален запас от резервни части съгласно предвиденото в Изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

21.6. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява необходимите условия за изпълнение на гаранционната 
поддръжка на Системите, включително безплатен достъп до мястото на сервизната 
поддръжка по чл. 21.5. 

Чл. 22 Резервни части в периода на експлоатация 

22.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предлага наличности от резервни части за 
Системите, достъпни за Възложителя или негови изпълнители, за период от 25 години, 
смятано от датата на получаване на разрешение за ползване на строителния обект, в 

рамките на който Системите са монтирани. 

22.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предлага наличности от съвместими резервни части 
със същата или по-добра функционалност от частите, вложени Системите при 

първоначалната им доставка, ако съответните части вече не се произвеждат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите доставчици. 

22.3 Резервните части в извънгаранционния срок се предлагат на цени, не по-високи от 
пазарните, с възможност за доставка в разумен срок. 
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22.4. Ако БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставяне на резервни части по 
реда на този чл. 22, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спази всички изисквания на Закона 
за обществените поръчки, за да извърши тези доставки, включително да изготви оферта, 
да представи необходимите документи и да сключи договор с Възложителя. 

22.5. За избягване на съмнение, задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този чл. 22 не 
ограничават задълженията му да предостави безплатни резервни части за целите на 

отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 23. Гаранция за изпълнение. 

23.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет)% от сумата по чл. 4.1. 

23.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията по чл. 23.1 в една от следните форми: 

23 .2.1. Безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от банка, лицензирана да 

извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с 

инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или 

сертиф ицирани в съответствие с Регламент (ЕО) NQ 1060/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг 

23.2.2. Парична сума, внесена по следната сметка на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

В евро: 

Банка: УниКредит Булбанк, 

IВAN: БG59UNCR76301200204913, 

БIС: UNCRВGSF 

В лева: 

Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян, 

IВAN: БG34UNCR76301039298950, 

БIС: UNCRВGSF; 

23.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да бъде единственият застрахован по 

застраховката. Единственото условие за плащане на обезщетение по застраховката трябва 

да бъде писмено искане от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо твърдение, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е изпълнил задълженията си по Договора. Застраховката трябва да бъде направена при 

застраховател, който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по 

споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация 

Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно действащото законодателство 

може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България . 

23.3. Гаранцията за изпълнение се представя преди или на датата на сключване на 
Договора и трябва да бъде със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на 
гаранционния срок за последната пусната в експлоатация Система. 

23.4. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 дни след изтичане на нейната 
валидност, с изключение на случаите по чл. 23.8. Освобождаването на гаранцията за 
изпълнение се извършва, както следва: 

23.4.1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 5.7 от Договора; 
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23.4.2. когато е във формата на банкова гаранция- чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Банковата гаранция се 

предава на адреса на управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

23.4.3 . когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице. Полицата се предава на адреса на управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

23.5. Когато в Договора е предвидено намаляване на размера на гаранцията за изпълнение 
при изпълнение на определен етап, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава само съответната част. 

При необходимост, ако поетапното намаляване не е посочено в първоначалния текст на 

гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на 

първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка. 

23.6. Ако в гаранцията за изпълнение е посочена конкретна дата за изтичане на 

валидносттай и в срок до ЗО дни преди настъпване на тази дата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

изпълнил всички свои задължения по чл. 2, той у дължава незабавно срока на валидност 
на гаранцията до изпълнение на въпросните задължения. 

23.7. Сумата на гаранцията за изпълнение се намалява до сума, представляваща 50 на сто 
от първоначална й стойност, от датата на въвеждане в експлоатация на всички Системи, за 

които е издадена гаранцията. Остатъкът от гаранцията обезпечава задълженията за 

гаранционно обслужване на Системите до изтичане на срока на валидност по чл. 23.3. 

23.8. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение 
при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за 

изпълнение, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, 

включително размера на начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои целия размер на гаранцията за изпълнение в случай 

на едностранно прекратяване на Договора от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да 

удължи срока на валидността на гаранцията по реда на чл. 23.6. 

23.9. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

гаранцията за изпълнение изцяло или частично не ограничава правата на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер по общия ред. 

Чл. 24. Неустойки. 

24.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не завърши проектите за Системите и не получи одобрението 
им от БЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 8, той дължи на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,05 % от сумата по чл. 5.2 за всеки ден на забавата, но не повече от 5 % от 
стойността на съответната Система. 

24.2 Ако ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ не достави всички компоненти на съответната Система в срока 
по чл. 9, той дължи на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02% от сумата по чл. 5.3 
за всеки ден на забавата, но не повече от 5 % от стойността на съответната Система. 

24.3 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни дейностите по чл. 14.1 в предвидения срок, той 
дължи на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% от сумата по чл. 5.4 за всеки ден 
на забавата, но не повече от 5% от стойността на съответната Система. 

24.4 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни дейностите по чл. 14.2 в предвидения срок, той 
дължи на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% от сумата по чл. 5.4 за всеки ден 
на забавата, но не повече от 5% от стойността на съответната Система. 

24.5 В случай на забавяне на дължимо плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата. 
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24.6 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефекта в сроковете по чл. 21.4, 
БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0.01% от стойността на съответната 
Система за всеки час на забавата, но не повече от 5% от тяхната стойност. 

Чл. 25. Обща отговорност. 

Всяка от страните има право да търси по общия ред обезщетение за по-големи вреди от 

размера на съответната неустойка. 

Чл. 26. Солидарна отговорност. 

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, което не е юридическо лице, членовете на 

обединението носят солидарна отговорност за неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

Чл. 27. Ограничение на отговорността. 

Независимо от посоченото по-горе, отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вреди по 

Договора не може да надхвърли десет на сто от общата цена по чл. 4.1. 

Чл. 28. Непреодолима сила. 

28.1. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или нeтotffio изпълнение на 
свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените 

от това неизпълнение вреди. 

28.2. Правилото на чл. 28.1 се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало 
да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

28.3. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на непаложена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дъmкимата грижа то може да бъде 

преодоляна. 

28.4. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, 
уведомява писмено в тридневен срок другата страна за настъпването, съответно - за 

преустановяване въздействието на непреодолимата сила. В противен случай тази страна не 

може да се позовава на непреодолима сила. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 29. Прекратяване. 

29.1. Договорът се прекратява: 

29.1 .1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

29.1.2. с изпълнение на всички задължения на страните по него. 

29.2. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно Договора: 

29.2.1. ако в резултат на непреодолима сила не е в състояние да изпълни задълженията си; 

29.2.2. в случаите, предвидени в ЗОП. 

29.3. БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с едномесечно писмено 
предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ : 

29.3 .1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 150 (сто 
и петдесет) дни; 

29.3.2. прекъсне работа без съгласието на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от ЗО (тридесет) 
работни дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на 10 (десет) дни, 

считано от датата на получаване на поканата; 

29.3 .3. бъде обявен в неплатежоспособност или когато спрямо него бъде открита 
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация; 
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29.3.4. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не отговаря на условията на ЗОП; 

29.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно с двумесечно писмено 
предизвестие, ако БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащане по договора с повече от 60 дни и не 
поправи неизпълнението в срока на предизвестието. 

29.5. При прекратяване на Договора или след получаване на предизвестие за разваляне на 
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме незабавни стъпки за приключване и 

отчитане на изпълненото. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

29.5.1 да не започва ново производство или да не придобива от доставчици нови 

компоненти на Системите, които трябва да се доставят по силата на Договора; 

29.5.2 да довърши производството на започнатите компоненти на Системите; 

29.5.3 да достави произведените или придобити компоненти на Системите, включително 
тези, които са завършени по реда на чл . 29.5.2. 

29.5.4 да спре започнатите работи по проектиране и изграждане на Системите, освен тези 
работи, чието прекъсване би застрашило живота или здравето на служителите на 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трети лица. 

29.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от договорната цена за 
доставените компоненти на Системите преди датата на прекратяването, за Системите, 

които ще бъдат доставени след прекратяването по реда на чл. 29.5.3, както и за 

извършените до този момент работи, включително неотложните работи по чл. 29.5.4. 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 30. Подизпълнители. 

30.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възлага изпълнението на Договора или част от 
него на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в 

случаите и при условията, предвидени в ЗОП. 

30.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от влизане в сила на настоящия Договор. В срок от 3 
(три) дни от сключването на договора за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител или за включване на 

подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по 
чл. 66, ал . 2 от ЗОП. 

30.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на Възложителя, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

30.4. Плащанията по чл. 30.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до БЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

30.5. Към искането по чл. 30.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими . 

30.6. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 30.3 когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

30.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

30.8. Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят има право да извърши сам 
работите, възложени на подизпълнителите. 
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30.9. За неуредените в този Договор въпроси относно подизпълнителите, включително 
относно приемането и плащането на тяхната работа, се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки. 

Чл. 31 Тълкуване. Разделност на разпоредбите. 

31.1. Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при 
противоречие се търси действителната обща воля на страните. 

31.2. Заглавията в Договора са сложени само за улеснение и не се вземат предвид при 
неговото тълкуване. 

31.3. Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други 
разпоредби или на Договора като цяло. 

Чл. 32. Приложимо право. 

Този Договор се подчинява на разпоредбите на българското законодателство. 

Чл. 33. Части на Договора. 

33.1. Следните документи са приложения към Договора и са неразделна част от него: 

33.1.1. Изисквания на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

33.1.2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

33.2. При противоречие между отделните части на Договора, те ще имат приоритет в 
съответствие с последователността по чл. 3 3 .1. Основният текст на Договора има 

предимство пред неговите приложения. 

Чл. 34. Поверителност на информацията. 

34.1. ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива на трети лица Договора или 
части от него, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже съгласие по предходното изречение, ако 

разкриването на информацията е необходимо за изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от нормативен акт, съдебно решение или административен 

акт. 

34.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият екип нямат право да извършват действия, които могат 

да засегнат негативно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им 

информация, тестове и проучвания, извършени по време на и за нуждите на изпълнението 

на Договора. 

Чл. 35. Език на договора. 

Всички документи, които следва да бъдат съставени в изпълнение на Договора, както и 

цялата кореспонденция на страните, се изготвят на български език. 

Чл. 36. Съобщения . 

36.1. Всички съобщения във връзка с Договора са валидни, ако са направени в писмена 
форма от упълномощените представители на страните и изпратени чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка, чрез куриер, по факс или по електронен път на следните адреси: 

36.1.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Република България, град София 1000, ул. "Княз Борис I'' NQ 121, факс: 00359 2 9872244, 
ел . поща: metгo@,metropolitan.bg 
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З6 . 1.2 . За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ДЗЗД Сименс Мобилити, 

Република България, гр.София 1309, 

ул. Кукуш .NQ2 

тел.О2 811 54 04, 02 811 56 43, факс:02 811 56 61 

Калин Иванов, Милена Момерин 

З6.2. Ако някоя от страните промени адреса си за кореспонденция, тя трябва незабавно да 

уведоми другата за направените промени. Ако съответната страната не изпълни 

задълженията си по предходното изречение, съобщенията ще се смятат за валидно връчени 

на стария адрес. 

Чл. 37. Спорове. 

З7.1. Всички спорове между страните във връзка с Договора се решават чрез преговори. 

З7.2 . В случай че страните не успеят да решат спора помежду си в срок от ЗО (тридесет) 

дни от започване на преговорите, всяка от страните има право да поиска от другата страна 

спорът да бъде решен чрез медиация по реда за Закона за медиацията. 

37.З. Медиаторът се избира по взаимно съгласие на страните измежду лицата, вкmочени в 

Единния регистър на медиаторите. 

37.4. Ако страните не успеят да изберат медиатор в десетдневен срок от отправяне на 
искането по чл. З 7 .З или ако не бъде екточено споразумение за решаване на спора в срок 
от ЗО (тридесет) дни от избора на медиатор, спорът се отнася за решаване пред 

компетентния български съд и ще се разглежда по правилата на действащото българско 

законодателство. 

Чл. 38. Изменения. 

Договорът не може да бъде изменян, освен в случаите, изрично посочени в ЗОП . 

Чл. 39. Екземпляри. 

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

Приложения: 

1. Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ЗА изпълнитЕля : 

ДЗЗД «СИМЕНС 

(Милеl(а Момерин) 

~/~~ 15 1 15 
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SIEMENS 

Предложенивза изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на 

Възложителя 

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД 

i~ "' .. 
ПiJi1iill~ Offfi 
~@ 

~~~~rn 
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"Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап 111- Участък под бул. 
"Владимир Вазов" от км 4+340,00 до км 1+280,00 с три метро станции по обособени позиции": .- ·, 

Обособена позиция 4: "Проектиране и строителство на метро участък от км 4+340,00 до 1+280,00 с три ft j 
подземни метро станции (МС2, МС 3 и МС 4) и оборотен участък : Системи за контрол и управление на LL _,.7 

влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати" 

0000 ~) 1 

чл. 37 от ЗОП
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Предложение за изпълнение на 

поръчката" -Образец N21.4- на хартиен 
носител и на оптичен носител 

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД 

~~ y~IJЭ Lffi] 

"Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап 111- Участък под бул . 

"Владимир Вазов" от км 4+340,00 до км 1+280,00 с три метро станции по обособени позиции": .,..., 
Обособена позиция 4: "Проектиране и строителство на метро участък от км 4+340,00 до 1+280,00 с три/r ../ 
подземни метро станции (МС2 , МС 3 и МС 4) и оборотен участък: Системи за контрол и управление нL~~-

вла tювото движение, комуникации и перонни преградни врати" 

0000 :')2 
чл. 37 от ЗОП
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Образец 1.4 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ТА 

От участник: Консорциум "Сименс Мобилити", със седалище и адрес на управление гр. 

София , п.к. 1309, ул . Кукуш 2, представляван от Д-р инж. Михаил Маргаритов и Милена 
Момерин, и с членове "Сименс Мобилити" ЕООД и "Сименс Мобилити" ГмбХ. 

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице; 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: 

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап 111 
- Участък под бул . Владимир Вазов от км 4+340,00 до км 1+280,00 с три 

метростанции по обособени позиции: 

Обособена позиция N24 - Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в 

ексnоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, 

комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км.4+340,00 до 

км.1 +280,00 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 

обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение 

на посочената обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на 

обществената поръчl<а, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички 

изисквания, посочени в техническите спецификации за нея . 

1. Предлагаме да извършим Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в 

ексnоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, 

комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км.4+340,00 до 

км.1 +280,00 

за сро1< на изпълнение на поръчката : 33 месеца, с междинни срокове както следва : 

1.1. Завършване на прое1аирането за Системите в срок от 6 месеца , считано от 

началото на изпълнението на Договора; 

1.2. Доставка на всички компоненти на Системите в срок от 24 месеца, считано от 
началото на изпълнението на Договора; 

1.3. Ще завършим всички монтажни дейности по отношение на Системите и ще 
освободим площадката от цялото си оборудване и приспособления за монтаж до края 

на ЗО-тия месец от началото на изпълнението на Договора; 

1.4. Монтаж и извършване на всички изпитания за пускане в експлоатация на ВСИЧI<И 

Системи в срок от 33 месеца от началото на изпълнението на Договора 

f[c 
0000.)3 
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2. Ще изпълним поръчката в пълен обем, съгласно изисt<ванията на Възложителя при 
спазване на техническите специфиt<ации и съобразно приложеното I<ЪМ настоящото 

Предложение за изпълнение на дейностите по договора 1 . 

3. Заявяваме, че ще носим гаранционна отговорност за всяка от системите , в 
гаранционния срок - З години от датата на въвеждане в експлоатация на от датата на 

получаване на разрешение за ползване на строителния обект, в рамките на който е 

изградена; 

4. Заявяваме , че в гаранционния срок, ще поддържаме на склад минимален запас 

от резервни части съгласно предвиденото в Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

5. Заявяваме, че ще поддържаме номенклатура от резервни части за период от 25 
години, смятано от датата на получаване на разрешение за ползване на строителния 

обект, в рамките на който Системите са монтирани ; 

6. Ще осигурим обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилна 

експлоатация на съответните системи; 

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 . 

Забележка : Като Приложение към образеца, за всяка от системите участникът 

трябва да представи техническо предложение, съответно в Приложения 1, 2, 
3, 4 и 5, подлежащи на оценка, съдържащи текстова и графична част, по всички 
елементи, посочени в Таблици от 2.1 до 2.5 !съответно за системи от 1 до 51, 
разработено съгласно задължителните изисквания на Възложителя, посочени 

в Таблици от 3.1 до 3.5 /съответно за системи от 1 до 51 от МЕТОДИКА ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N!!4 и в съответствие с 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в томове 1А, 5 и 7 

Предложението съдържа: 

• Предложение за проектиране на системите /ПП/ - за всяка система поотделно 

• Предложение за планиране и изпълнение на системите /ПИ/- за всяка система 

поотделно 

8. Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме: 

Приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предложение за проеt<Тиране и изпълнение на Система 1: 

Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) , 

включително Информационна система за пътниците 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предложение за проектиране и изпълнение на Система 2: 

ti~ 1 Изискватшта за съдър:ж·ание f/G предло.?lсштето за изпытеиие 11а дeii11ocmume 110 договора са 
посочшm в докуметпацията за участие, Прило:жеиие Ng 1.4. МЕТОДИКА 3А ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
ЭА ОБОСОБЬНА ПО.ЗИЦИЯ N94. 

000054 
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Транспортна-комуникационна система /ТКС/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Предложение за проектиране и изпълнение на Система 3: 

Интегрирана радио-комуникационна система /ИРКС/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Предложение за проектиране и изпълнение на Система 4: 
SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Предложение за проектиране и изпълнение на Система 5: 
Система за Автоматични Перонни Преградни врати (САППВ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
(в съответствие с изискване на т. 1 .2 от том 7) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ТА 

Известна ми е отговорноспа по чл.313 от Наказателния код~у· 

l~~~ ?~~~ Дата : 02.04.2020 ......... ;~;;~~ ~~ii~~~~t.::±·~~~~:;::;~. 
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

Представител на Консорциум Сименс Мобилити 

(качество на лицето, представляващо участника) 

Консорциум Сим'енс Мобилити 

(подпис на лицето, предр_fаМ1:2ащо участника) 
Мил н Мом ин 

(име и фамилия на лицето, пk?ставляв що участника) 
Представител на Консорциум Сименс Мобилити 

(качество на лицето, представляващо участника) 

Консорциум Сименс Мобилити 
(наименование на участника) 

Ll~ 
оо оо .)5 

3/3 

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



r 1 

~ 1 

r 1 

., 
r 1 

~ l 
r 1 

r ] 

~l 

] 

] 

~ ] 

~ 1 

~ j 

. j 

~ 1 

j 

SИEMENS 

Ценово предложение 

"Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етаn 111 -Участък nод бул . 
"Владимир Вазов" от км 4+340,00 до км 1+280,00 с три метро станции no обособени nозиции": 

Обособена nозиция 4: "Проектиране и строителство на метро участък от км 4+340,00 до 1+280h00 с три 
nодземни метро станции (МС2, МС 3 и МС 4) и оборотен участък: Системи за контрол и 9~cf}IJ~~{и9 на 

влаковото движение, комуникации и nеронни nреградни врати" 
(1 

\} 

t) 

1 
! 

чл. 37 от ЗОП
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"Ценово предложение" - Образец N22.4 от 
документацията, с предлаганата от 

участника цена за изпълнение на поръката -
на хартиен носител и на оптичен носител 

OOQ {~1_ 1 

"Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етаn 111 -Участък nод бул. 
"Владимир Вазов" от км 4+340,00 до км 1+280,00 с три метро станции по обособени nозиции": 

Обособена позиция 4: "Проектиране и строителство на метро участък от км 4+340,00 до 1+280,00 с три 
подземни метро станции (МС2, МС 3 и МС 4) и оборотен участък: Системи за контрол и управление на 

влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати" 

!) 
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Образец 2.4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛО)КЕНИЕ.I 

От участник: Консорциум "Сименс Мобилити", със седалище и адрес па управление rp. 
София, п.к. 1309, ул. Кукуш 2, представляван от Д-р инж. Михаил Маргаритов и Милена 
Момерин, и с членове "Сименс Мобилити" ЕООД и "Сименс Мобилити" ГмбХ. 

(посочва сс IIOIIMI!/Юaamшno и а y•tacnlllllкn, ЕИ К. прсдсmа&7яаащо Лlll(e; о случай ип обеди!lеuие следва дп се поеачат IШ/шcнoaa!lucmo 

ua обединеимто. представляващuят обединението 11 т:говитс •IJieнoвe) 

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Проектпране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III -
Участыс под бул. Владим11р Вазов от •~м 4+340,00 до 1см 1+280,00 с три метростанцап 
по обособени позиции: 

Обособена позиция .1'11!4- Проекгиране, доставка, монтаж и въвеждане в скелоатации 
на системи за rсопчюл и управление па влаr~овото двнжсние, комуникащш и 

перонни преградни врати за метроучасТЪJ\ от rсм.4+340,00 до Iсм.1.+280,00 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата денова оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка дредмет- горецитирапата обособена 

лозиция 

Поемаме ангажимент да изnълним пред!\·Iета на пор·иката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в документацията за настоящата поръчка. 

Предлаr·аме л.а изпълним дейностите, предмет на договора, за: 

I. Обща цсна2 за проектирането, доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 

Системите за контрол и уrJравлен-ие на влаковото движение, комуникации и перонни 

преградни врати за метроучастък от км.4+340,00 до юvi.1+280,00 в размер на 29 923 
976,04 лв . [словом: двадесет и девет милиона деветстотин двадесет и три хиляди 

деветстотин седе!\щесет и шест лева и 04 ст.] без ДДС, която включва: 

oqostz 

Попълиетшт от y•tacnmшш образец ЦЕНОВО ПРЕДЛО){<Е!!ИЕ се поставя в отделе11 зrme•tamaн 

нenpoзpa•tell wmк с надпис "Предлага пи l(eJIOBU пapa.!lempu " , поставен в плика с офертата. 
10бщата ifeua се получава от сумата на цените по m.l. 2, 3, 4 u 5 
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1. Цена за проекгиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СВТС 
и ПИС: 16 963 318,45 (словом: шестнадесет милиона деветстотин шестдесет и три 
хиляди триста и осемнадесет лева и 45 ст.) без ДДС.; 

2. Цена за проектиране, доставка, монтаж и nызеждане в експлоатация на 

Транспортво-комуникационната систем.а: 1 525 541,53 (словом: един миJJИОН петстотин 
двадесет и пет хиляди петстотип четиридесет и един лева и 53 ст.) без ДДС.; 

3. Цена за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в ексnлоатация на 

Интегрираната радио-т<омуню<ацйонна система: 3 403 775,93 (словом: три милиона 

четиристотин и три хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 93ст.) без ДДС; 

4. Це11а за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

SCADA системата за централизиран контрол и управление на елеJпрозахра:нван:ето: 
845 558,12 (словом: осемстотин четиридесет и пет хюuщи петстотин петдесет и осем 
лева и 12ст) без ДДС.;. 

5. Цен:а за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

система за автоматиУJIИ JJеронни преградни .врати (САППВ): 7 185 782,01 (словом: 

седем милиоuа сто осемдесет и nет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и Оlст) 

без ДДС; 

Цената по т. I е DDP до мястото на доставка, както е посочено в Договора. 

В цената по т.l са включени и: 

а) разходите за склю~mане на застраховките съгласnо Доrовора; 

б) окомплектовката, спе1щални. инструмеип1 и тестово оборудване на Системите, 

съпшсно Количествената сметка по чл. 6.2 от договора; 
в) обучението и съдействието на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ rrpи 

първоначална експлоатация и гаранциопна поддръжка на всички Системи; 

г) всяJ<аi<ВИ други разходи, които са необходими за доставянето иа компонентите 

на Системите и окомпле1повката до мястото на доставка. 

д) изnитанията и 72-часовите проби на Системите; 

е) гаранционната поддрыюса на Системите, вкmоLJИтелно доставнието на 

резервни части в рамките на гаранционните срокове; 

ж) всички други материали и дейности, които са необходими за осъществяване 

на предмета на Дщ·овора и за които в Договора или българското законодателство не с 

нредвидено, че са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

з) Цената не подлежи на промяна освен в предвидените в ЗОП случаи. 

Посочената в настоящото Ценово предложение обща цена е обвързваща за делия 

срок на изпълнение на доrовора.и не подлежи на промяна осве11 в предвиrtените в ЗОП 

случаи. 
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• Заявяваме, че желаем/не желаем да получим авансово предоставени средства в 

размер на 20 % от стойносгга на договора. 

• Приемаме плащането на цената за изпълнение на договора да се извършва в 

съответствие с условията па Възложителя, посочени в Проекта на договор. 

Дата: 02.04.2020 
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... .. ...... ............. \ ....... , ............. ........ .... ............... ........... .. .. 
(подпис на Пfцето, представпяващо участника) 

! 1 д-р инж. ~ихаил Маргаритов 
(име и фамапия на лицето, представпяващо участника) 

Представител на Консорциум Сименс Мобилити 

(качество на лицето, представпяващо участника) 

Консорциум СимЕ;нс Мобилити 
(наименование н_а _Участника) 

/· 

......................................... / ............ ... ... ....... . 
{подпис на лицепщ npeд~~J~i'iiд~o участника) 

М ил1наjМомеJ}ИН 
(име и фамилия на лицето, qрерставпяващо участника) 

Представител на Сdменс Мобилити Консорциум 

(качество на лицето, представпяващо участника) 

Консорциум Сименс Мобилити 
(наименование на участника) 
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