Проект
ДОГОВОР
№………………../………………..г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна
електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща
група за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца“

Днес,……………… г. в с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра между:

1.ОБЩИНА СИТОВО,
със седалище и адрес на управление: с. Ситово, ул. „Трети март“ №72, с ЕИК
000565544, представлявано от Сезгин Басри Алиибрям, в качеството си на кмет на
Община Ситово и Величка Стефанова Инджова - гл. счетоводител, наричан по долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
2………………………,
със седалище и адрес на управление:……………………………, ЕИК / код по Регистър
БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код ………………….. и
ДДС номер…….. , представлявано от ………………………………….., в качеството си
на…………………, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 19, ал.1 във връзка 18 ал. 1 т. 12 и чл. 20 ал. 2 т. 2 от ЗОП, във
връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание, с предмет: „…………………………………“ и Решение №……./……….г. на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с
който страните по него се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, притежаващ лицензия
за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл.39, ал.1, т.5 от Закона
за енергетиката и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността
„координатор на стандартна балансираща група“, приема да извърши пълната
процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу възнаграждение и при условията на този Договор,като от
негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп до
електроразпределителната мрежа, като клиент-потребител на свободния пазар и
регистриране на обекти на краен клиент-потребител в пазара по свободно договорени
цени и избор на координатор на балансираща група, като за целта ще бъде
упълномощен за съответните действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да:
2.1. Включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на своята стандартна
балансираща група съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). Сумите
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по регистрираните небаланси за количествата електроенергия в заявените графици за
доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2. Регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред Електроенергийния системен оператор
(ЕСО), като активен член на пазара на електрическа енергия;
2.3. Извършва доставка на определените съгласно ал.3 прогнозни количества
нетна активна електрическа енергия по цена и при условия, уговорени в настоящия
договор и приложенията към него.
2.4. Изготвя прогнози, регистрира графици, както и да извършва всички
необходими дейности свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на
електрическа енергия, съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) и
Закона за енергетиката(ЗЕ)
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя прогнозно количество от
приблизително 424969 KWh годишно нетна активна електрическа енергия, която ще се
доставя ежемесечно за срока на договора, или 849 938 KWh за 24 месеца, с възможно
отклонение в положителна или отрицателна посока. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва
правото на промяна в прогнозното количество в зависимост от възникналата
необходимост.
(4) Прогнозните количества се известяват (регистрират) на ЕСО под формата на
графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при
условията на настоящия Договор.
(5) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна
активна електрическа енергия се прилагат Правила за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ).
(6) Да извършва доставките в съответствие с техническите спецификацииСписък на обектите Приложение №1 към документацията за участие и Приложение №4
към настоящия договор, Техническото предложение на ………. и Ценовото
предложение на ………., съставляващи съответно Приложения №6 и №7 към този
Договор и представляващи неразделна част от него.
ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. Доставките на
електрическа енергия стартира след регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
свободния пазар на електроенергия .
Чл.3 Срок на действие – 24 месеца, считано от първата реализирана доставка.
Мястото на изпълнение на Договора е Община Ситово, 96 обекта подробно изброени в
Документацията за участие и Приложение №1 към нея.
ІІІ. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН
НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.4. (1) Цената за 1 /един/ KWn нетна електрическа енергия е крайна и
включва: Сумите по регистрираните небаланси /положителни, отрицателни/, разходите
по изготвяна на прогнози, подаване и регистриране на графици в Енергийния системен
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оператор /ЕО/ съгласно ПТЕЕ, както и разходите по всички дейности, свързани с
участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия.
(2) Сумите дължими като Задължения към обществото, Акциз по ЗАДС,
мрежови услуги не са част от стойността на 1 KWh и се дължат от Възложителя към
Изпълнителя веднъж в ежемесечната сума за консумираната ел.енергия.
Чл.5. Доставката на договора (съгласно чл.1, ал.3) се формира на база доставки
на прогнозни количества в KWh на нетна активна електрическа енергия за времето на
действие на договора.
Чл.6. В стойността по чл.5 се включва цена за доставка на нетна активна
електрическа енергия в KWh, с включени суми по регистрираните небаланси
/положителни, отрицателни/, изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на
графици в Енергийния системен оператор /ЕО/ съгласно ПТЕЕ, както и разходите по
всички дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на
електрическа енергия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща отделно извън
консумираната енергия по оферираната цена, суми за излишък и недостиг на
небалансите и каквито и да е други разходи по дейности, свързани с участието на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и участие в балансираща
група.
Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално употребените
количества доставена електрическа енергия в лева за KWh. Цената за 1/един/ KWh
нетна активна електрическа енергия по чл.4 от договора е определена в Ценовата
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е на стойност………………..(…………………..) лева без
ДДС за 1/един/ KWh.
(2) Общата прогнозна стойност на доставката на електрическа енергия, предмет
на Договора е в размер на ……………….. лв. (………………………….) без ДДС, или
……………. лв. (…………………….) с вкл. ДДС.
(3) По време на действие на договора предложената в Ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 1/един/ KWh нетна активна електрическа енергия не се
променя.
(4) Всички плащания по този Договор се извършват в (лева/евро/друга валута
(ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета
страна)/оставя се вярното, ненужното се изтрива/, чрез банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
след издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура – оригинал по сметка и банка,
посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Банка:……………………………………..
BIC……………………………………….
IBAN……………………………………..
(5) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени по ал. 3 в срок от 10 (десет) дни, считано от момента на
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
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Чл.8.(1)Стойността на доставената нетна активна електрическа енергия ще се
изплаща в срок да 30 дни след предаване на данъчна фактура и нейното потвърждаване
от ИЗПЪЛНИТЕЛА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Първостепенния разпоредител.
(2) За обектите на доставка на ел. енергия на Първостепенния разпоредител в
списъка на обектите с номер от 1 до 45 вкл. се фактурират по данни на
първостепенният разпоредител и се заплащат от него. За обекти от номер 46 до 47 вкл.
се фактурират на ОП „Общински имоти и услуги 2012“, от номер 48 до 59 вкл. се
фактурират на Кметство Искра, от номер 60 до 74 вкл. се фактурират на Кметство
Добротица, от номер 75 до 89 вкл. се фактурират на Кметство Попина, от номер 90 до
93 вкл. се фактурират на Кметство Любен и от номер 94 до 96 вкл. се фактурират на
Кметство Босна - второстепенните разпоредители и се заплащат от тях. Фактурирането
за всеки един от разпоредителите трябва да включва – отделните партиди на
посочените ползватели, приложение към нея.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен с грижата:
1.да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цената,
определена съгласно уговореното в раздел ІІІ от настоящия договор.
2.да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
a) Промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да
извършват действия по изпълнението на този договор;
b) Промяна в данните по регистрация, в данните , необходими за издаване
на данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
3. да упълномощи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълната процедура по
регистриране на свободния пазар на електроенергията на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
в това число: за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа, като клиент
– потребител на свободния пазар и регистриране на обекти на краен клиент-потребител
в пазара по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група.
Да снабди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с необходимите документи за гореописаното.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени на списъка с обекти
/отпадане или добавяне на обект/, посочен в Техническата спецификация. Включването
на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договора за доставка на електрическа енергия ще става
с анекс па реда и условията на настоящия договор.
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в чл.46 от Договора;
6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
7. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение,
съгласно клаузите на чл. 16, ал.8 от Договора;
8. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
9. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или
бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на
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изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци
са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за
изпълнение по Договора.
V. ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1.да изготви всички необходими документи за извеждане и регистрация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара на електрическата енергия.
2.да извърши своевременно всички действия за получаване на достъп до
електроразпределителната мрежа, като клиент-потребител на свободния пазар и
регистриране на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обекти на краен клиент –
потребител в пазара по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група, като за целта ще бъде упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в своя балансираща група като
непряк член съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/
4.да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измерените реално употребени количества
електрическа енергия по оферираната цена за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно
техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия
договор.
5.да изготвя прогнози, да изготвя и регистрира в ЕСО, необходимите графици за
изпълнение предмета на договора.
6.да извършва всички необходими действия, съгласно ПТЕЕ така, че да осигури
изпълнението на настоящия договор.
7.да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: промяна в лицата, които го представляват
или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор;
промяна в данните по регистрация, в данните необходими за издаването на данъчни
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
8.да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканата от него информация, данни или
документи касаещи предмета на договора.
9.да спазва разпоредбите и правилата на Закона за енергетиката и наредбите,
издадени за неговото приложение, както и ПТЕЕ и разпорежданията на ЕСО така, че да
не бъде отстранен от ЕСО, като регистрират търговец на ел. енергия и координатор на
балансираща група.
10. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи
в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

всички

законосъобразни

указания

и

изисквания

на

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в чл.46 от Договора;
VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
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Чл.11. Местата на доставка са съгласно техническата спецификация и
Приложение №1 от Документацията за участие.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от не доставянето на договорените количества в
мястото на доставка.
VІІ.ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ЕНЕРГИЯ
Чл.13.Отчитането на средствата за измерване и предоставянето на данни се
извършва в срокове и начини съгласно изискванията, определени в ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ
/Правила за измерване и контрол на електрическата енергия/
Чл.14. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този
договор, се определят съгласно данните от средствата за измерване предоставени от
мрежовите оператори.
Чл.15.(1) При установяване на различия между измереното то средствата за
измерване и фактурираните количества и след направено искане от другата страна,
всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 10 /десет/
работни дни притежаваните от нея документи, удостоверяващи количествата,
доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината
за различията. За предоставянето на документите страните подписват двустранен
протокол.
(2)Страните по договора изготвят в срок от 5 работни дни, считано от
предоставянето на документите по ал.1 двустранно подписан протокол, в който
отразяват постигнатото съгласие за количеството електрическа енергия, което трябва да
бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл.7, ал.1, считано от датата на
подписване на приемно-предавателния протокол.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.16.(1) При подписването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % /три на сто/ от
прогнозната стойност на Договора без ДДС, а именно ……………......... лева/евро/друга
валута („Гаранция за изпълнение“) (……………………………….) без ДДС, която служи
за обезпечаване на изпълнението на задълженията по Договора.
(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
BIC:

IABGBGSF

IBAN: BG92IABG 7459 3300 2741 06
(3) 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:
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1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма,
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и следва да предвижда възможност
усвояването на сумата по нея да се извършва в срок до 5 работни дни от първото
предявяване на негов писмен иск, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора
(4) 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,
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / в която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(6) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя.
(7) Преди подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
оригинал на банковата гаранция или на платежния документ като доказателство за
внесената гаранция.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след окончателното приключване на договора и след като страните
подпишат писмено споразумение, че отношенията помежду им са уредени и никой
няма претенции за неустойки по договора.
(9) 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.7, ал.3 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.17. 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
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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.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в
пълен размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за
период по-дълъг от 30 (тридесет) дни след Датата на влизане в сила и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл.19. В 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.20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за
изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в
срок до 20 (двадесет) 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.16, ал.1 от Договора.
Чл.21. При освобождаването на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за периода на задържането й.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ ПРИ
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не заплаща неустойка в случай
на нарушаване договорените прогнозни количества електрическа енергия с възможни
отклонения от посоченото количество в чл.1, ал.3 от договора.
Чл.23. При едностранно прекратяване на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или направени разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следствие на
неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дейности, регламентирани в договора или други
нормативни актове и правилата, които се отнасят до предмета на този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка в размер на 50% върху разликата
в общата стойност без ДДС по договора и цената на доставчик от последната инстанция
за срок от четири месеца, към датата на прекратяване на договора.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки по
настоящия договор срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за добро
изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на
начислените неустойки.
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Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 7/седем/ работни дни от датата
на получаване на писменото уведомление от чл.25 да заплати дължимата сума.
Чл.27.(1) При пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
повече от 30 дни или при системно неизпълнение на някой от другите задължения,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора със седемдневно писмено
предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи и неустойка в размер на 100 % от
стойността по чл.5 без ДДС от договора.
(2) Пълното неизпълнение по смисъла на ал.1 е налице, когато ИЗЪЛНИТЕЛЯТ
не е извършил нищо от конкретно свое задължение в определения за това срок, или
когато е извършил нещо, противно на това, което се е задължил да не върши, или е
изпълнил нещо, което е в отклонение от поръчаното, или е извършил всичко, което е
бил длъжен да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е
безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При условията на ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи гаранцията за
изпълнение. Констатациите по ал.1 се правят с констативен протокол от
упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/а. Копие от протокола се предава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.28. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако те превишават неустойката, но не повече от размера на общата
стойност по договора.
Чл.29.(1) Страните не носят отговорност за забава в случай на настъпване на
форсмажорно обстоятелство.
(2) При настъпване на форсмажорно събитие страната следва да уведоми другата
страна в срок от 10 (десет) дни и да представи съответен документ, удостоверяващ
форсмажорното събитие. След преустановяване на действието на форсмажорното
събитие страните продължават изпълнението на задълженията си по договора.
(3) В случай, че страната не извърши уведомяване относно форсмажорното
събитие в регламентирания в договора срок, то същата няма право да се възползва от
правата, които би и дало настъпването на обстоятелството на непреодолимата сила.
Чл.30. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава
правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за
понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.31. (1)Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата
Стойност на Договора/зависи кое обстоятелство настъпи първо/.
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
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5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2). Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. с едностранно едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на
клаузи на настоящия договор или изпълнени разминаващо се с Техническото
предложение и Ценовото предложение, дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като
задържи внесената гаранция.
5. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва
подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител,
който е различен от този, посочен в офертата.
Чл.32. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно
неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията
и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез
отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска,
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната Страна.
(2) ) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до
30 (тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Доставките за повече от 1
(един) ден;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата
спецификация и Техническото предложение
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради
забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да
се изпълни непременно в уговореното време
Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от
ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването
на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл.34. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване
на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на доставките на част от обектите, с
изключение на тези, които могат да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички фактури, изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във
връзка с предмета на Договора.
Чл.35. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
задължението му да изплати всички фактурирани дължими до момента суми за
доставена енергия.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.36. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Чл.37.(1) За всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и
изпълнението на настоящия договор, както и за всички неуредени въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки,
Закона за енергетиката, ПТЕЕ, ПИКЕЕ и други нормативни актове, уреждащи
взаимоотношенията между страните.
(2) Възникналите между страните спорове се уреждат чрез преговори за
постигане на споразумение. При не постигане на съгласие между страните, спорът се
отнася за решаване пред компетентния за това български съд.
Чл.38.(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. Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност
за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(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 незабавно при 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 да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
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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.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Чл.39. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл.40.(1)Всички съобщения, предизвестия 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 или предадени
с куриер срещу подпис от приемащата страна.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане
по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
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Чл.41.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица за контакт и за
упражняване на контрол по изпълнението на договора:
…………………………………….на длъжност……………………в………………..
…………………………………….на длъжност……………………в………………..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица за контакт по
изпълнение по договора:
…………………………………….на длъжност……………………в………………..
…………………………………….на длъжност……………………в………………..
(3) Всяка от страните може да извърши промяна на определените съгласно
предходните алинеи длъжностни лица, за която следва да уведоми писмено другата
страна в тридневен срок.
Чл.42.Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
Чл. 43. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на
несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.44. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои
понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Чл.45. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва
всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания,
свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички приложими правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Чл.46. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в
поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна,
станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална
информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до:
всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени
материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса,
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управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в
каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари,
настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал,
договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни,
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или
други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или
устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на
Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Чл.47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения,
да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
Чл.48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и
задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.
Паричните вземания по Договор могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно
приложимото право.
Чл.49. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички
произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и
задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 50. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
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се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще
се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл.51. Настоящият договор се състои от … страници и е изготвен и подписан в
четири еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 52. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
1. Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,
валиден към датата на сключване на договора.
2. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
3. Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ по чл.39,ал.1, т.5 от
ЗЕ и допълнение на лицензията с права и задължения за дейност „координатор
на стандартна балансираща група“ – заверено копие.
4. Техническа спецификация.
5. Гаранция за изпълнение на договора (банкова гаранция или паричен залог).
6. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Кмет на община Ситово ………………………..
/Сезгин Алиибрям/

……………………………..
/______________/

Гл. счетоводител: ………………
/Величка Инджова/

Юрист: ………………..
/Адв.Ирена Русчева/

Фин. контрольор: ………………….
/Иванка Великова/
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