ОБРАЗЕЦ № 9
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
№..................../....................2017 г.
Днес, __.__2017 г., в град София, между:
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със седалище и адрес
управление: гр. София, ул. Иван Вазов" №3, с ЕИК 175405647, представлявано
Пламен Ангелов Пешаров - Управител, от една страна, наричано по-долу
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
и
…………………………………………………………………., наричано
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на
от
за
за

На основание чл.194, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП и
одобрен Протокол от ....................... от Управителя на „БДЖ – Пътнически
превози” ЕООД по проведена обществена поръчка с предмет: „……..”, при
реда и условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП, се сключи настоящия
Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение, за срока на договора, да предоставя консултантски услуги
(Услугата) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразяващи се в следното:
1. Изготвяне на технически характеристики и проект на документация за
възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на обществена поръчка по реда
на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Избор на изпълнител за
изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на
обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите
на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с цел осигуряване на нейното съответствие
с:
- действащото българско законодателство, включително но не само ЗОП,
ППЗОП, Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) и други пряко приложими
нормативни актове на ЕС и практиката на Съда на ЕС в сферата на защита на
конкуренцията и даване на препоръки, когато това е необходимо за извършване на
изменения и/или допълнения на документацията с цел съответствието ѝ с нормите
на действащото приложимо българско право и право на ЕС.
- всички изисквания на NATIONAL REFERENCE DOCUMENT:
BULGARIA /REFERENCE: ERA/TD/2010-01/XA и Решение на европейската
комисия от 26.04.2011 г. относно техническа спецификация за оперативна
съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав” – „Локомотиви и
пътнически подвижен състав” на трансевропейската конвенционална железопътна
система (2011/291/ЕС);
- комплексната експертна техническа оценка за обосноваване на броя и
основните параметри на нов подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически
Превози“ ЕООД, изготвена от работна група, включваща технически и

икономически експерти от Технически Университет – София, Университет за
Национално и Световно Стопанство – София и Висше Транспортно Училище, Т.
Каблешков – София.
- основни вътрешни нормативни документи на "БДЖ-Пътнически превози"
ЕООД, регламентиращи дейността на дружеството, свързани с поддръжката и
експлоатацията на подвижен железопътен състав, правилници, инструкции и др.
2. Освен изготвянето на технически характеристики и проект на
документация за възлагане на последваща обществена поръчка за закупуване на
нов железопътен състав за нуждите на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и всички съпътстващи документи по
обществената поръчка, в това число, но не само: решение за откриване на
процедурата, обявление за откриване на процедурата, техническа спецификация,
методика за оценка на офертите, всички необходими приложения за
кандидатстване, както и други, свързани с предмета на договора, по указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически характеристики и проект на
документация, ведно с всички останали документи по обществената поръчка, се
одобряват и съгласуват освен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията в качеството му на
възложител по Договор за „Извършване на обществени превозни услуги с
железопътен транспорт на територията на Р. България”, сключен
между
министерството и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- да предоставя писмени разяснения по документацията, във връзка с
постъпили при Възложителя искания за разяснения на основание чл. 33 от ЗОП,
при откриването на последващата обществена поръчка за закупуване на нов
подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Срокът за
подготовка на чернови на отговори на запитвания по документацията на
обществената поръчка е до 48 часа. Срокът започва да тече от датата и часа на
получаването на запитването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- да предоставя писмени становища и разяснения на Възложителя, в случай
на обжалване на решението за откриване, с което се одобрява обявлението и
документацията за участие в последващата обществена поръчка за закупуване на
нов подвижен състав за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, от страна
на заинтересованите лица пред КЗК, съответно ВАС. Срокът за даване на
становище по постъпилата жалба е до 2 /два/ работни дни. Срокът започва да тече
от датата и часа на получаването на копие от жалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготви работна версия на проекта на
документация и технически характеристики с броят и видът на новия подвижен
състав в срок до __ (________) дни след сключване на настоящия договор. След
одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работната версия на документация и
техническите характеристики ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни след получаване
на одобрението окончателен проект на документация, включващ задължително
следните документи, но и не само: решение за откриване на процедурата,
обявление за откриване на процедурата, технически характеристики (техническа
спецификация), методика за оценка на офертите, проект на договор за възлагане на
услугата, всички необходими приложения за кандидатстване, както и други
документи по указания на Възложителя.

1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията има коментари по работната версия
на документацията и техническите характеристики, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да отрази същите в проект на нова работна версия на документация и
технически характеристики, който да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 14
/четиринадесет/ работни дни след получаването на всички коментари на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приема напълно/частично
коментарите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
мотивирано писмено становище за неприемането на коментарите в срок до 5 /пет/
работни дни от получаването им. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решение по
предоставеното становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и дава писмени указания на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изготвянето на окончателен проект на документация,
технически характеристики и всички съпътстващи обществената поръчка
приложения.
2. Окончателният проект на документация, технически характеристики и
всички съпътстващи обществената поръчка приложения се предават за одобрение
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който предварително ги съгласува с Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. В случай, че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията имат коментари по окончателния проект на
документацията и техническите характеристики, Изпълнителят се задължава да
отрази същите и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нов окончателен проект в срок
до 14 /четиринадесет/ работни дни след получаването на коментарите му. В
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приема напълно/частично коментарите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мотивирано
писмено становище за неприемането на коментарите в срок до 5 /пет/ работни дни
от получаването им. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема решение по предоставеното
становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изготвянето на цялостен окончателен проект на документация.
(3) Приемането на услугата, предмет на настоящия договор, визирана в чл.
1, ал. 1 от него се извършва с одобряване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на доклад,
изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на разработената окончателна
документация, технически характеристики, методика за оценка на офертите, проект
на договор за възлагане на услугата и всички останали документи по обществената
поръчка.
Забележка: След сключване на договора Възложителят ще предостави
допълнително информация на Изпълнителя по отношение на наименованието и
предмета на предстоящата за публикуване обществена поръчка за закупуване на
нов подвижен железопътен (мотрисен) състав за нуждите на „БДЖ–Пътнически
превози” ЕООД.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на двустранното му подписване от
страните по него и е с краен срок на изпълнение …………….., но не по-късно от 4
/четири/ календарни месеца, считано от датата на подписването му.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. СРОК И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) При пълно изпълнение на посочената услуга в чл.1 от настоящия
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

възнаграждение
в
размер
на
……………………………….
лв.
/……………………лева/, без ДДС.
(2) Плащането на възнаграждението се дължи в уговорените в чл.3, ал. 3 от
настоящия договор условия и срокове. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва
за забава за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от неизпълнението, ако не
плати дължимото окончателно плащане до 30-ият календарен ден от получаване на
документите по чл.3, ал. 3, буква „б” от настоящия договор.
(3) Плащането на възнаграждението е на следните етапи:
а/ авансово плащане: 50 % (петдесет процента) от стойността на
възнаграждението по чл.3, ал. 1 от настоящия договор - до 10 календарни дни от
подписване на договора, въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
- Оригинална фактура за авансово плащане, издадена на името на „БДЖПътнически превози” ЕООД с МОЛ: Пламен Пешаров, на адрес - 1080 София,
ул.”Иван Вазов” №3 и съдържаща, освен задължителните реквизити по чл. 114 от
ЗДДС, № и предмет на договора.
- Гаранцията за авансово плащане под формата на депозит, или безусловна
и неотменяема банкова гаранция, или застраховка, обезпечаващи 100% стойността
на аванса, учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията се освобождава в срок
от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
документите по чл.1, ал. 2 от настоящия договор.
б/ окончателно плащане: 50 % (петдесет процента), представляващо
остатъка от дължимото възнаграждение по чл.3, ал. 1 от настоящия договор - до 20
календарни дни след предаване на:
- Писмено Искане за плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено
от: одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доклад по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и
Оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с
МОЛ: Пламен Пешаров, на адрес - 1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 съдържаща,
освен задължителните реквизити по чл. 114 от ЗДДС, № и предмет на договора.
(4) Изплащането на възнаграждението по ал. 1 ще се извършва по банков
път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Банка: ……………………………..
BIC код: ……………………………..
BGN IBAN: …………………………
При промяна на посочените данни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на
посочените в настоящия договор адреси са кореспонденция. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по
сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния
размер – за погасено.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва предвидените плащания, след като
бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 4. (1) „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД си запазва правото на „опция
за допълнителни услуги, свързани с дейностите по специфициране по
предстоящата за публикуване обществена поръчка за закупуване и доставка
на нов подвижен състав, в размер на 14 000 лв. без вкл. ДДС от общата
прогнозната стойност на поръчката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възложи опцията при
необходимост от изготвяне на технически спецификации свързани с поддържането
на новите мотрисни влакове, независимо от обема на поддръжката и срока на
извършването й. Опцията може да се упражни, в срока на действие на настоящия
договор.
(3) „Опция за допълнителни услуги по специфициране на
обществената поръчка“ се счита за възложена, след изрично писмено
уведомление от страна на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, като възложител до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направена в срока на действие на настоящия договор.
(4) За допълнително изготвените технически спецификации, възложени
като „Опция за допълнителни услуги по специфициране на обществената
поръчка” са приложими всички относими условия от настоящия договор.
(5) Ако до изтичане на срока по чл.4, ал.2 от настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „Опция за допълнителни услуги по
специфициране на обществената поръчка“, се счита, че същият няма да се
възползва от правото за нейното включване.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи Услугата по чл.1, ал. 1 от настоящия договор, извършена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като правото на ползване върху резултата от извършените
консултантски услуги и неговото разпространение преминават върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Да проверява изпълнението на възложените по настоящия договор
работи към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време и по начин, незатрудняващ работата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да изисква и получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената
работа по възложените заявки, във всеки един момент:
4. Да възложи корекции, поправки и допълнения по предоставената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работна версия на проекта на документация, ведно с техническите
характеристики, броят и видът на новия подвижен състав и всички останали
документи по обществената поръчка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите му съдействие и
информация за качественото извършване на услугата по чл. 1 от настоящия
договор.
2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да уточнява въпросите, свързани с
извършването на услугата по този Договор, в разумни срокове.
3. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на
непредвидени обстоятелства (форсмажор), които могат да доведат до спиране на
изпълнението на възложената работа, в срок до 5 работни дни от датата на
узнаване.
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение,
съгласно чл. 3 от настоящия договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3 от
настоящия договор.
2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими
му за качественото извършване на услугата по чл. 1 от настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши услугата по чл. 1 от настоящия договор качествено и в срок,
според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията на
обществената поръчка и настоящия договор.
2. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите
по договора, като се стреми да бъдат извършени по най-високите стандарти на
професионална компетентност, етичност и почтеност.
3. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта на документация,
технически характеристики, методика за оценка на офертите, проекта на договор за
възлагане на услугата и всички останали документи по обществената поръчка,
изготвени в изпълнение на настоящия договор. Същите принадлежат и остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на сключване на настоящия договор.
4. Да изготви и предаде за писмено одобрение и съгласуване от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работната версия на проекта на документация, ведно с
техническите характеристики, броят и видът на новия подвижен състав и всички
останали документи по обществената поръчка, включително и проект на договор в
сроковете съгласно настоящия договор. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има
коментари ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да ги вземе предвид и да ги отрази в
окончателната документация, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде в
договорените в настоящия договор срокове. В случай на неприемане на
коментарите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да мотивира писмено
становище до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неприемането на коментарите в срок до 5
работни дни от получаването на коментарите.
5. Да изготви и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за приемане на
разработената окончателна документация, техническа спецификация, методика за
оценка на офертите, проект на договор за възлагане на услугата и всички останали
документи по обществената поръчка.
6. Да не разпространява информация за предмета, стойността и срока на
договора по какъвто и да е начин пред трети лица, станала му известна при и/или
по повод изпълнението на договора, без изричното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това ограничение не се прилага, доколкото нормативен акт
задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави такава информация или се налага
предоставянето в рамките на съдебно или арбитражно производство, по което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството, верността и
законосъобразността на извършените от него консултантски услуги.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за загуби или вреди от какъвто и да е
характер, поради укрита или неточна информация, важна за извършване на
услугата, от страна на директори, служители или представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Услугата не включва извършването на одит на предоставената
информация.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставените документи по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен
ако тези трети лица имат основание за получаването на документите по силата на
договорно споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или съобразно нормативни
разпоредби.
V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.6 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на

непреодолима сила, продължила повече от 30 дни. Никоя от страните не може да се
позовава на непреодолима сила ако е била в забава и не е информирала другата
страна за възникването й.
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме
всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна до три дни от настъпване на
непреодолимата сила, като представи официални документи за посоченото
обстоятелство.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията по
настоящия договор се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнението на договора.
(5) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети работи към момента на
установяване на непреодолимата сила.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.7 (1) Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на
този договор се счита за конфиденциална.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и
под каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без
предварителното писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото
законодателство.
VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.8 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на
безусловна и неотменяема банкова гаранция, парична сума (депозит) по посочена
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сметка или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя, по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в
размер на ..................... лв. без ДДС, което представлява 5 % от общата стойност на
договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение под формата на безусловна и
неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя са със срок на валидност 30
/тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.
(2). Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение се обслужват
от Изпълнителя.
(3) Гаранцията за изпълнение или част от нея се задържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. При неизпълнение на задължението за услуга по настоящия договор –
частично или изцяло.
(4) Усвояването на банковата гаранция или застраховка или част от нея от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
се извършва с декларация до съответната банка или
застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на договорните задължения, без
да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на
доказателства.

(5) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява Изпълнителя, за решението си и за размера
на усвоената част от гаранцията.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която
покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително
размера на начислените неустойки и обезщетения.
(7) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит
(парична сума), преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да
възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите,
усвоени по реда на раздел VIII, oт настоящия договор до 30 /тридесет/ дни след
изтичане на срока на договора.
(8) В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се
обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост,
или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да предостави, в срок до 5 дни от направеното искане, съответната
заместваща гаранция от друга банкова институция.
(9) В случай, че Застрахователят, издал застраховката за изпълнение на
договора,
се
обяви
в
несъстоятелност,
или
изпадне
в
неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или му се отнеме лиценза, или откаже да
заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, Възложителят има
право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 дни
от направеното искане, съответната заместваща застраховка от друго
застрахователно дружество.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за времето, през което средствата
по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
(11) При едностранно прекратяване / разваляне на договора от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
поради
виновно неизпълнение
на задължения
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора сумата от гаранцията се усвоява изцяло като
обезщетение за прекратяване / разваляне на договора.
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора,
ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, внесен за
решаване от компетентния орган. При решаване на спора в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
VIII. САНКЦИИ
Чл. 9 (1) При пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер до 10 % от стойността на договора.
(2) При забавено или неточно изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от стойността на
неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от
стойността му или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по
– големи.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада начислените по предходните клаузи
неустойки, от Гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга
сума, дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за забава за всеки ден
закъснение, но не повече от 10 % от неизпълнението, ако не плати дължимото
възнаграждение до 30-ият календарен ден от получаване на документите по чл.3,
ал. 3, буква „б” от настоящия договор.

IX. СПОРОВЕ
Чл.10. (1) Всеки спор, породен от този договор или отнасящи се до него, ще
бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен
на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще се оформя в писмено
споразумение.
(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 17, ал.1 от настоящия
договор, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще
бъдат разрешавани по съдебен ред пред компетентния съд в Р. България.
X. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.11.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на
настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани
от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
куриер;
- датата на приемането – при изпращане по факс;
- датата на получаване-при изпращане по електронната поща
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на
настоящия Договор и предаване на документи се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1080 гр. София
ул. “Иван Вазов” № 3
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
Лице за контакт:…………………..
Тел: ...........................
Факс: .........................
Е-mail:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата
писмено в тридневен срок от промяната. В случай, че страна не изпълни това
задължение, то всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в чл.11, ал.3 oт
настоящия договор, ще се считат за редовно получени.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.12. Съгласно разпоредбата на чл.116 от ЗОП, настоящият договор може
да бъде изменян само при наличието на посочените в същия текст основания.
Чл.13. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие
на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
Договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната
страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане
на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
срок до 10 дни;
5. с окончателното му изпълнение;
6. по реда на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да
предотврати – с писмено уведомление в срок до 10 дни след настъпване на
обстоятелствата.
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет
работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
констатирани нередности;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
ликвидация;
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на приложимото действащото българско законодателство.
Настоящият договор се състои от … /........./ страници и се състави, подписа и
подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Ангелов Пешаров
Управител на
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

………………………….

