Проект на договор
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ …..… / ………
Днес, ...................... г., в гр./с……….., между:

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна
9009, район Владислав Варненчик, бул. ”Влaдислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс Е, ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на
Управителния съвет Атанас Андреев Колев, Илиана Георгиева Георгиева и Румен
Георгиев Лалев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„…………………..“
……………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
гр. …………………………………………….., ЕИК ……………………., представлявано от
………………………………………………………………….
(законен представител – име и длъжност)
или
……………………………………………………………………………………………………………,
(упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му
власт), наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и
………………………… наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудвани МКРУ по приложено
задание и доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема по
обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, Обособена
позиция № ……………………………. (посочва се наименованието на обособената
позиция),
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка
за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възлага,
а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема
да
……………………………..за нуждите на Електроразпределение Север АД за обект
………… - ……………… обособена позиция , наричан за краткост СТОКАТА, в
съответствие с Техническата спецификация - Приложение № 1, Ценовото
предложение след постигнати договорености – Приложение №2 и Техническото
предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 от настоящия договор,
при условията и в сроковете, договорени в същия.
II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.2. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка
конкретна доставка [и монтаж] на СТОКАТА за времето на действие на същия.
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Чл.3. Количествата и мястото на доставка се определят с конкретната поръчка за
доставка.
Чл.4. При всяка отделна поръчка за доставка, страните могат да допълват
съдържанието й само доколкото това не противоречи на настоящия договор.
Чл.5. Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната
доставка, след като:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка по факс, сканирана
по e-mail, по поща или по куриер;
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение
и върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано Потвърждение на поръчката, в срок не по дълъг от 7 (седем) календарни дни от датата на изпращането й.
3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не потвърди изрично поръчката в срока по т.2 на този член,
поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от датата на получаването й от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Образецът на поръчката и на потвърждението на поръчката се определя от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение на база
единичните цени, посочени в Ценово предложение след постигнати договорености
(Приложение № 2), като общата прогнозна стойност на Договора е в размер на
………………………. лева без ДДС, (наричана по-нататък „Стойността на Договора“),
която стойност служи и за определяне на гаранцията за изпълнение и не ангажира
Възложителя с точното й спазване..
Чл.7. В Ценовото предложение след постигнати договорености са включени всички
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка [и монтиране] на СТОКАТА, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща без аванс по банков път в
срок от ……………… (……………………….) календарни дни, считано от датата на
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от страните
и предоставена фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Във фактурата се посочва номера на
конкретната поръчка и SAP номера на договора, генериран при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ……………………………..
IBAN: ……………………………
Банка: …………………………..
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени в банковата сметка по ал. 2 на този член в срок от 3 (три)
календарни дни, считано от настъпването на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл.9. Договорените цени могат да бъдат актуализирани през срока на настоящия
договор по взаимно съгласие между Страните след подписване на допълнително
споразумение между тях и само ако това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 10. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(2) Разплащанията с подизпълнителя 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.
(3) Към искането за разплащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да
е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. (разпоредбите на чл.
10 остават в случай, че са приложими. В случай, че не са приложими, в
окончателния договор, същите ще бъдат премахнати).
IV. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ
Чл.11. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от
датата на подписването му.
Чл.12. (1) Мястото на изпълнение на поръчката е до обект на „Електроразпределение
Север“ АД - ………………………., находящ се в град ……………....
(2) Приемането и предаването на СТОКАТА [и монтажните дейности]по конкретната
поръчка се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от определени от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(3) За дата на доставка [и монтаж] се счита датата на двустранното подписване на
приемо-предавателен протокол.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. (разпоредбата на ал.4 остава в случай, че е
приложима. В случай, че не е приложима, в окончателния договор, същата ще бъда
премахната).
Чл.13. (1) Страните приемат срокът за изпълнение на поръчката, включващ доставка [и
монтаж ]на СТОКАТА да бъде ………………….. (………………………….) календарни
дни.
(2) Сроковете за изпълнение на всяка доставка [и монтаж] започват да текат от датата
на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на потвърждение на поръчката за доставка,
съгласно условията и реда на чл. 5 от Договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три) дневен срок преди
изтичане срока за изпълнение на съответната доставка винаги, когато съществува
опасност от неспазването му.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 5 (пет)
календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането
на същата.
(5) В случай на забавяне на изпълнението на доставката (просрочване на доставката)
[и монтажа] с 30 (тридесет) календарни дни или повече от договорения срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да откаже доставката на СТОКАТА, с което поръчката
за доставка се счита за оттеглена, без финансови последствия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.14. Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-предавателен протокол по чл.12, ал.2 от
Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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Чл.15. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от
Страните.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения предмета на
Договора, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка Приложение № 1 от настоящия договор и Техническото му предложение – Приложение
№ 3 от настоящия договор.
2. да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените в Договора условия и
срокове;
3. да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от Договора и да получи неустойка в размера,
определен в чл.34 и чл.35 от настоящия договор.
4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи
на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с Техническата спецификация и с Техническото предложение за
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените от него подизпълнители (разпоредбата на чл. 16, т. 6.
остава в случай, че е приложима. В случай, че не е приложима, в окончателния
договор, същата ще бъде премахната).
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:
1. aко доставената стока или част от нея не е в съответствие с Техническата
спецификация на обществената поръчка - Приложение № 1 от настоящия договор и
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 от настоящия
договор;
2. aко доставената стока не съответства на заявената по количество.
Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да
потвърди съответствието на същата с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира
несъответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да откаже
приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне
на свои разноски доставената, но неприета СТОКА в срок от 5 (пет) календарни дни
след получаването на отказа за приемането на доставката. Това обстоятелство се
отразява в приемо-предавателния протокол.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове,
съгласно настоящия договор;
2. съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
необходимите количества от СТОКАТА, които иска да му бъдат доставени;
3. да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката [и
монтаж];
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4. да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише
приемо-предавателен протокол.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и
документи за изпълнение на Договора.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец,
качествено и в съответствие с Техническата спецификация на обществената поръчка Приложение № 1 от настоящия договор и предложеното му в Техническото му
предложение – Приложение № 3 от настоящия договор;
2 да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по количества и до обект на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретната поръчка за доставка.
3. да издаде фактура за доставената СТОКА;
4. да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по
отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че
СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена ведно със законната лихва от датата на превода, и да
заплати разноските по Договора, както и необходимите и полезни разноски за
СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена ведно с дължимата
законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или
повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи
цената се намалява съответно;
5. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при и по повод
изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
6. да определи свой представител за предаване на СТОКАТА[, приемане на
изпълнените монтажни дейности] и подписване на приемо-предавателните
протоколи по настоящия договор;
7. да не преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните си задължения,
освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители,
които следва да бъдат предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката [и монтажа]
работно време;
9. да достави СТОКАТА окомплектована с всички необходими за монтаж и пускане в
експлоатация закрепващи и спомагателни аксесоари и материали, както и най-малко
следната техническа документация:
- технически данни, инструкции, декларация за съответствие, протоколи от рутинни
изпитания;
- гаранционна карта;

- опис на оборудването.
10. да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения
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и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно
приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
11. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят
представя на Възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички
документи, които доказват изпълнението на условията посочени в т. 11.1. в срок от три
дни от неговото сключване.
11.1. замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се
допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
11.1.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
поръчката;
11.1.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела
и вида на дейностите, които ще изпълнява.
11.2. при замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на
Възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи,
които доказват изпълнението на условията посочени в т. 11.1, в срок от три дни от
неговото сключване.;
11.3. подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение;
11.4. след сключване на този договор и най-късно преди започване на изпълнението
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата;
11.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката (разпоредбите на
т.11 от чл. 21 остават в случай, че са приложими. В случай, че не са приложими, в
окончателния договор, същите ще бъдат премахнати).
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ………. лева,
(…………………………..) представляващи 3 (три) % от Стойността на Договора, без
ДДС, която служи за обезпечаване на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 23. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG87TTBB94001527883262
BIC: TTBBBG22
Експресбанк АД
Чл. 24. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, че е в полза на
„Електроразпределение Север” АД и да съдържа задължение на банката – гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е
налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за
задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60
(шестдесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по Договора
за възлагане на обществената поръчка;
2. застрахователната сума да е равна на размера на гаранцията за изпълнение;
3. да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано
съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на
Република България за извършване на дейност по т.15 „Гаранции“ от Раздел II, буква
„А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало
Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията
на Република България при условията на правото на установяване или свободата на
представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15
„Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането
на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано
в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство);
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице
(Бенефициент) в застрахователната полица по тази застраховка;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един оригинал на застрахователната
полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и
Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
6. в застраховката трябва да бъде изрично предметът на обществената поръчка, за
която се представя гаранцията за изпълнение;
7. застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията
на Договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за
обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор;
8. застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие
датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на
действие датата на изтичане на договора, предмет на обществената поръчка. В
полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции,
произтичащи от неизпълнение на Договора, предмет на обществената поръчка – плюс
60 (шестдесет) дни след неговото изтичане;
9. да е предвидено застрахователната премия по застраховката да се заплаща от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно, а не на вноски;
10. за доказване валидността на застраховката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за платена застрахователна премия – копие,
заверено „вярно с оригинала”.
Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако
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липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е
сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.8, ал. 2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от
него лице.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния
случай на неизпълнение.
Чл. 28. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 29. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет)
календарни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция,
съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът
на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 22 от Договора.
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
Чл. 31. Гаранцията за изпълнение 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 съответния съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да
пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО
Чл. 32. (1) Гаранционният срок на доставяната СТОКА е съгласно Техническото
предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3 към
настоящия договор и тече, считано от датата на доставка на стоката и подписване на
приемо-предавателен протокол.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКAТА е с технически параметри, отговарящи на
действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически
изисквания.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи за използването на СТОКАТА по
предназначение.
Чл. 33. (1) При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или
несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на
СТОКАТА, както и в случай, че по време на гаранционния срок се появят недостатъци
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(дефекти), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за
своя сметка или да подмени дефектната или некачествена СТОКА за своя сметка в
срок до ……..(………..) календарни дни, считано от датата на уведомяване от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на
гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 34. При неспазване на уговорения срок на доставка [и монтаж] по настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 %
(нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет
процента) от стойността на забавената доставка.
Чл. 35. При неспазване на останалите задължения по настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и
пет процента) върху Стойността на Договора, но не повече от 20 % (двадесет
процента) от стойността на същия.
Чл. 36. (1) Неустойката за неспазване на уговорения срок на доставка се удържа от
сумата по фактурата за конкретната поръчка със забавена доставка, а в случай, че
неустойката надхвърля сумата по дължимото плащане, разликата се удържа от
гаранцията за изпълнение.
(2) Неустойката за неспазване на останалите задължения по настоящия договор се
удържа от гаранцията за изпълнение.
(3) В случай на забавено плащане по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
обезщетение за забава в размер на законната лихва върху
дължимата сума.
(4) Неустойката по този Договор се изплаща от неизправната страна, в срок от 10
(десет) работни дни, считано от датата на предявяване на претенциите за неустойка от
изправната страна. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
задължението си да плати дължимата неустойка по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да инкасира сумата от гаранцията за изпълнение на Договора или от дължимо
плащане. от деня на забавата до окончателното й изплащане.
Чл. 37. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор
от правото й да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати
ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 38. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да
допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното
използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им
известна информация във връзка с изпълнението на сключения Договор, свързана със
статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО Варна», техните клиенти и доставчици,
включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си
търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или
финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които
Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни
относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и
рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с
дейността на Дружествата.
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(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат
всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена
употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните
отношения.
Чл. 39. Обработка на лични данни.
(1) Личните данни обменяни между СТРАНИТЕ по този ДОГОВОР се обработват в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно
защитата на данните), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), подзаконовите
нормативни актове за неговото прилагане и вътрешните актове на страните.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обработва Личните данни, предоставени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само във връзка с изпълнение на възложените му с Договора
дейности, за целите, произтичащи от него и в рамките на срока на Договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен незабавно и във всеки случай не по-късно от 6 (шест)
месеца след изпълнението, развалянето или прекратяването на друго основание на
Договора, да изтрие по начин, който не позволява възстановяване, и да осигури
изтриването на всички копия на Лични данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за
обработването на които не е налице основание по смисъла на чл. 6 от Регламента.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да въведе подходящи технически и организационни
мерки, които осигуряват адекватно ниво на защита на Личните данни от случайно или
незаконно унищожаване, случайна загуба (включително изтриване), изменение
(включително повреждане), неразрешено разкриване, използване или достъп, както и
срещу всички други форми на незаконосъобразно обработване
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи достъпа до Лични данни, предоставени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено и само до тези лица, които има нужда да знаят и/или да
имат достъп до съответните Лични данни, за целите на изпълнение на Договора, като
гарантира, че всички такива лица са обвързани от договорно, професионално или
законово задължение за конфиденциалност
Чл. 40 При всяко нарушение на задълженията по предходните разпоредбите на този
раздел виновната страна дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от
Стойността на Договoра, възлизаща на ………… лева (…………………………), без
включен ДДС, на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото й
да търси обезщетения за действително претърпените вреди.
XІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 41. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи
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да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
(5) Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните
има право да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено уведомление. В този
случай неустойки не се дължат.
(6) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
(7) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
XІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 42. Настоящият договор може да бъде изменян на което и да е от основанията
посочени в чл.116 от ЗОП.
ХIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 43. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл.11;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. С едностранно едномесечно предизвестие от всяка от страните, отправено до
другата страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. 6. С окончателното му изпълнение;;
6. В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
7. При условията на чл.41, ал.5 от Договора;
8.В случай, че настоящия договор е сключен при условията на допуснато
предварително изпълнение на Договора от КЗК при образувана преписка по
обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по настоящия
договор и при последваща отмяна на решението за избор на изпълнител, настоящият
договор се прекратява без да се дължат неустойки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Същият дължи единствено реалното изпълнение по договора до момента на
прекратяване на договора. (разпоредбата на т.8 остава ако е приложима. В случай,
че не е, в окончателния договор същата ще бъде премахната).
(2) В случай на прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената в договорения срок СТОКА, поръчана към момента на
прекратяването [и изпълнените монтажни дейности], по цени съгласно Договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора едностранно с едномесечно писмено
предизвестие без дължими неустойки и обезщетения за претърпените вреди от
прекратяването и без необходимост от допълнителна обосновка, когато е необходимо
съществено изменение на поръчката, което не позволява Договорът да бъде изменен
на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

може

да

прекрати

Договора

без

предизвестие,

когато
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1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 5 (пет)
работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това или използва различен от този,
който е посочил.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие без дължими
неустойки и обезщетения за претърпените вреди от прекратяването когато:
1. Се установи, че по време на провеждане на обществената поръчка за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа
на които е следвало да бъде отстранен от поръчката.
2. Поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(6) При прекратяването на Договора Страните уреждат финансовите взаимоотношения
помежду си за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 44. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е
запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за
договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО,
публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.erpsever.bg.
Чл. 45. (1) Всички съобщения, предизвестия, поръчки и нареждания, свързани с
изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна
поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) Адресите на страните са:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………..
Адрес: ………………………………………
Телефон за заявки: ……………………..
Факс за заявки: …………………………..
Електронен адрес за заявки: …………
ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………..
Адрес: ………………………………………
Телефон за заявки: ……………………..
Факс за заявки: …………………………..
Електронен адрес за заявки: …………
(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
(факс, ел. поща) другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и
когато са изпратени на стария адрес.
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Чл. 46. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена
форма и са подписани от съответната страна.
Чл. 47. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от
клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови
разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се
търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия
договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.
Чл. 48. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения Договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението
му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на
взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение,
неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие всички спорове,
отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при
Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник.
Чл. 49. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото
законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1.
2. Ценово предложение след постигнати договорености - Приложение № 2.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„Електроразпределение Север“ АД
1.....................................

2………………………

(име, подпис, печат)
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..................................
(име, подпис, печат)
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