проект
ДОГОВОР
№ ………/………… 2017 година
Днес …………2017 година, в гр. Враца, между:
1. „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА“ ЕООД, ЕИК 000179553, със
седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ 135, представлявано от
Николай Любенов Вълков, управител и Петър Крумов Спиридонов, гл. счетоводител, от
една страна, наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2 „..............................“, със седалище и адрес на управление гр......................,
........................., ЕИК ..................представлявано от.............. - ................, от друга страна,
наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,
и в съответствие с резултатите от проведената процедура за възлагане на
обществена поръчка и съгласно Решение № ………… от ...........2017 година на управителя
за определяне на изпълнител и на основание чл. 112 от ЗОП, се сключи настоящия
договор, с който страните се споразумяха за следното:
РАЗДЕЛ I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена
поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени
от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата
за търговия с електрическа енергия, за нуждите на „Тролейбусен транспорт-Враца“
ЕООД, град Враца“, съгласно приети Техническо и Ценово предложение (Образец № 3
и Образец № 4) на Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.
(2) Функционалните и техническите изисквания към доставяната ел. енергия са
указани в Техническата спецификация, която е неразделна част от договора.
(3) Очакваното /прогнозно/ количеството електрическа енергия за една календарна
година е посочено в Техническата спецификация, която е неразделна част от договора.
(4) Всички действия по планиране и договаряне на конкретни количества активна
електрическа енергия се извършват от Изпълнителя като координатор на стандартна
балансираща група.
РАЗДЕЛ II.
СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.2. Ефективното изпълнение на настоящия договор започва от подписване на
договора.
Чл. 3. Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от
началната дата на сключване на договора или до изчерпване на стойността по договора,
което обстоятелство настъпи по-рано.

РАЗДЕЛ III.
ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4 (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя нетна цена за
доставената ел.енергия в размер на ..... лева (........................) без включен ДДС за един
Mwh ел. енергия или ..... лева (........................) с включен ДДС за един Mwh ел. енергия,
определена в съответствие с ценовата оферта на Изпълнителя.
(2) Нетната /Крайната/ цена по ал.1 включва и всички разходи по изготвяне на
дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси.
(3) Прогнозната стойност на нетната цена за доставената ел. енергия по договора
възлиза на не повече от 154 000,00 (сто петдесет и четири хиляди лева и нула стотинки)
без включен ДДС или не повече от 184 800,00 лева (сто осемдесет и осем хиляди и
осемстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС, като Възложителят не е задължен да
изкупи прогнозното количество ел. енергия по обявлението за обществена поръчка и
съответно не е задължен да заплати изцяло прогнозната стойност.
Чл. 5 Общата стойност на договора се формира на базата на цената по чл. 4 и
направените през времето на действие на договора доставки на активна електрическа
енергия, както и включените във фактурата акциз и цена „задължения към обществото“.
Чл. 6. Договорната цена остава непроменена до приключване на договора, освен в
случаите на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 7. Възложителят разплаща с платежно нареждане веднъж месечно дължимата
сума за фактически консумираното количеството електрическа енергия по банкова сметка
на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на данъчна
фактура по банкова сметка на Изпълнителя със следните реквизити:
Банка: ……………….
IBAN: ……………….
BIC: ………………….
РАЗДЕЛ ІV.
ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на
.............................. лева (…………..) (5 % от стойността на договора без включен ДДС).
При представяне от страна на изпълнителят на банкова гаранция или застраховка, същите
трябва да бъдат в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане крайния
срок на действие на договора.
Чл. 9 Гаранцията за изпълнение се задържа и/или усвоява в случай на установено
нарушаване или неизпълнение на договорните условия от страна на изпълнителя за:
компенсиране на разходи, при налагане на санкции и неизпълнение, или неточно /лошо/
изпълнение на договора. В случай, че преди изтичане срока на договора Възложителят
усвои гаранцията или части от нея, Изпълнителят се задължава в срок от 7 /седем/ работни
дни да възстанови гаранцията до пълният й размер по чл. 8.
Чл. 10. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на договора и констатиране на добро изпълнение на
договора.
(2) Възложителя не дължи лихви за периода, когато сумата по гаранцията е
престояла законно при него.
(3) 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 по съдебен ред. При
решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на
гаранцията.
РАЗДЕЛ V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 11. Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение
на:
• Покупката (доставката) на електрическа енергия по свободно договорени цени по
реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/;
• Спазване на условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия,
указани в Правилата за търговия с електрическа енергия и договореното с този договор.
Чл. 12. Права и задължения на Изпълнителя.
(1) Да изпълни доставката съгласно Раздел I, като извърши всички необходими
действия за осигуряване на качествено изпълнение.
(2) Да планира, договаря и осигури такова количество електрическа енергия, което
напълно съответства на производствената необходимост на Възложителя и изискванията
на настоящия договор.
(3) Да организира и урежда самостоятелно, изготвянето на почасовите товарови
дневни графици на Възложителя и покриването на техните небаланси.
(4) Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия чрез изграждане на
стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя без заплащане на такси за това
от Възложителя.
(5) Да извършва фактурирането на фактически консумираната от Възложителя
електрическа енергия по цена определена в чл. 4, ал. 1, както и акциз и цена „задължения
към обществото“.
(6) Да уведомява незабавно Възложителя при обективна невъзможност или забавяне
на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора;
промяна в данните по регистрация и банкови сметки и др.
(7) Да представя на Възложителя поисканите от него информация, данни или
документи, като се задължава от 1-во до 5-то число на текущия месец да предоставя на
Възложителя безплатно отчет за изпълнение на почасовите товарни графици за предходния
месец за всяка точка на доставка поотделно.
(8) Да спазва разпоредбите и правилата на Закона за енергетиката, наредбите към
него, Правилата за търговия с електрическа енергия и разпорежданията на Оператора на
електропреносната мрежа с оглед запазване на позициите си на координатор на
балансираща енергия.
(9) Да доставя електрическа енергия и в нови точки на достъп съобразно разкрити
от Възложителя нови абонати.
(10) При поискване от Възложителя да извършва енергиен мониторинг със
собствени или наети средства за измерване и комуникация.
(11) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че подизпълнителя отговаря на съответните критерии

за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Чл. 13. Права и задължения на Възложителя
(1) Да купува и приема доставените количества енергия, които напълно
съответстват на производствената му необходимост.
(2) Да плаща договорната цена за фактически консумираната електрическата
енергия.
(3) Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения
от поръчката.
(4) Възложителят поема отговорността за смущенията по време на
електрозахранването, за които безспорно е установено, че са причинени от собствените му
съоръжения и/или съоръженията на трети лица, които са свързани към вътрешната мрежа
на Възложителя след точката на доставяне.
(5) Да уведомява Изпълнителя при невъзможност или забавяне на изпълнението на
задълженията му по договора, при провеждане на планови ремонти.
(6) При неизпълнение на задълженията на Изпълнителя или при изпълнение
различно от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение от
страна на Изпълнителя, Възложителя има право да прекрати договора без предизвестие,
като задържи внесената гаранция.
(7) По разпореждане на Оператора на електропреносната мрежа съгласно Правилата
за търговия с електрическа енергия при ограничения в електропреносната мрежа,
Възложителя ще увеличава, намалява или прекъсва изпълнението на задължението си за
купуване и получаване на електрическа енергия, или други разпоредени действия.
(8) Възложителя има право да присъединява и нови обекти, по съответния ред, с
изискуемите за това документи. Минимум месец преди за съответните обекти да са налице
всички обстоятелства, за да бъдат включени в списъка за доставка на нетна енергия,
Възложителят следва писмено да уведоми Изпълнителя за вида на обекта, неговото
местонахождение, мощност и други характеристики.
РАЗДЕЛ VI.
НЕУСТОЙКИ
Чл. 14. (1) Страните не си дължат неустойки в случай на въвеждане на
ограничителен режим по чл. 72 и сл. от ЗЕ, временно прекъсване на пазара или
ограничаване на количествата за доставка от страна на Оператора на електроенергийната
система по реда и в случаите, указани в Закона за енергетиката и Правилата за
търговия с електрическа енергия, с изключение на случаите, при които авария или
дълготраен недостиг са настъпили по вина на Изпълнителя.
(2) Страните не си дължат неустойки при наличие на непреодолима сила съгласно
дефиницията по чл. 306 от Търговския закон и при изключителни обстоятелства съгласно
дефиницията по Закона за обществени поръчки.
Чл.15. При пълно или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор
задължения от Изпълнителя или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя,
Възложителят има право да задържи/ усвои гаранцията за изпълнение на договора и да
приложи чл. 13, ал. 6 от договора.
Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение на задължения по чл. 12, ал. 1-4 и 8-9,
Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30% (тридесет процента) от
стойността на договора /по прогнозни количества/.

(2) При частично неизпълнение на поето задължение, Изпълнителят заплаща
неустойка на Възложителя, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на
неизпълнената част. При некачествено изпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка на
възложителя в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на некачествено
извършените работи.
(3) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск по общия ред срещу Изпълнителя за претърпени щети /вреди/ и пропуснати ползи,
съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 17. При неизпълнение на задълженията си по чл. 13, ал. 2, Възложителя дължи
неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки ден забава.
Уговорената неустойка не лишава изправната страна да претендира обезщетение за поголеми вреди по общия ред.
РАЗДЕЛ VII.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОТЧИТАНЕ
Чл. 18. (1) Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в
мястото на доставка.
(2) Изпълнителят поема всички разходи свързани с доставянето на електрическата
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
Риска от погиване на доставените количества след постъпването им в мястото на доставка,
се носи от Възложителя.
Чл. 19 (1) Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и
съгласно изискванията определени в Закона за енергетиката, наредбите към него и
Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) Приемането на доставката се извършва от определени от страна на Възложителя
и Изпълнителя лица, което се удостоверява с подписването на двустранен протокол или
друг документ.
(3) При установяване на различия между доставени и фактурирани количества и
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на
другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация,
удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия с
оглед да се определи причината за различията. Тези различия са основание за спиране на
плащане от страна на Възложителя до разрешаване на различията.
РАЗДЕЛ VIII.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени или
непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън
контрола на Страните, възникнали след сключването на договора като, но неограничаващи
се до: война, саботаж, въстание, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия
(наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка,
свличане, срутвания на земни маси, заледявания, обследвания и др.)
(2) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка
от Страните има правото да прекрати договора.
Чл. 21. Всяка една от Страните е длъжна да уведоми оперативно, с последващо
писмено потвърждение, съответно другата Страна за настъпването и прекратяването на

непреодолима сила в срок от 24 часа от възникването, респективно края на събитието,
независимо от характера му. Възникването и времетраенето на събитието на непреодолима
сила трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата или от
съответния компетентен орган в 14 дневен срок от датата на възникване.
РАЗДЕЛ IX.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните
случаи:
(1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата
обезщетение.
(2) С изтичане на срока.
(3) При отнемане на лиценза за търговия с електрическа енергия и/или за дейността
„координатор на балансираща група”.
(4) При прекратяване на юридическото лице Изпълнител.
(5) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.
(6) По силата на съдебно или арбитражно решение.
(7) При други предвидени в законодателството основания.
(8) Едностранно от Възложителя, с едномесечно писмено предизвестие. В този
случай, при прекратяване на Договора по искане на Възложителя (освен по технически
причини), последният заплаща направените до момента на прекратяване разходи, по
количества фактически консумирана електрическа енергия от момента на последната
издадена фактура на Изпълнителя.
(9) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с
10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
РАЗДЕЛ X.
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(когато е приложимо, ако не се предвиждат подизпълнители, този раздел не се
вписва в договора)
Чл.23. (1) Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 24, ал.1 и чл.25.
Чл.24. (1) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
(2) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
по ал.1.
Чл. 25. (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 по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал.2 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал.1, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Чл.26. Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Чл.27.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
т.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
т.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
Чл.28. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 27.
Чл.29. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
РАЗДЕЛ XI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.30 Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не
разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения,
които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.
Чл.31 Адресите за кореспонденция на страните по този договор са следните:
Възложителя - гр. Враца, ул. „Мито Орозов“ № 135, факс: 092/648573, e-mail:
trolley_vratza@abv.bg, лице за контакт: Николай Любенов Вълков
Изпълнителя- .....................................................................................................................,
лице за контакт:...........................................................................................................................
Чл.32 Всяка една от страните се задължава писмено, своевременно, при настъпили
изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, търговски адрес,
банкова сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или
несъстоятелност- да уведоми другата. При неизпълнение на това задължение,
неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер на нанесените щети, но
не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева.
Чл.33 Всяко съобщение изпратено на посочените в този договор адреси се приема
за връчено и поражда съответните правни последици посочени в него.
Чл.34 За неуредените отношения между страните се прилагат съответно
разпоредбите на ЗОП и действащото законодателство на Р България и нормативни актове,
уреждащи тази материя, включително ЗЕ и ПТЕЕ. Всички определения, използвани в този
договор имат значенията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.
Чл.35 Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането
му- по съдебен ред пред компетентния съд по седалището на Възложителя, съгласно
разпоредбите на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със
силата на оригинал, по един за всяка от страните.

Неразделна част от Договора са:
1. Образец № 3: Техническото предложение на Изпълнителя.
2. Образец № 4: Ценовото предложение на Изпълнителя.
3. Техническа спецификация.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ: ………………....
(Николай Вълков)

Петър Спиридонов
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ: ……………………..
(…………………..)

