ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за доставка
№ РД 51-1/12.03.2020г.
Днес,12.03. 2020г., в гр. София, между:
ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА ТА
РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ”, с адрес: гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 7, ЕИК
000662160, представлявана от проф. дн ИРЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА– Директор
и ВЛАДИСЛАВ ТОПЧЕВ –Главен счетоводител, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от
една страна,
и
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл.
„Позитано“ №2, етаж 7, офис 7, ЕИК 113570147, представлявано от Видьо Иванов Терзиев, в
качеството си на пълномощник, упълномощен от Владимир Георгиев Дичев – Изпълнителен
директор и Атанас Желязков Димов – член на Съвета на директорите, с нотариално заверено
пълномощно от 2202/20.02.2019г. на нотариус с рег. № 065, наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИ?ТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно
„Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“); на основание чл. 112 от Закона за
обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №1203-5/20.01.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка – публично състезание с предмет:
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско
напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „ Никола Пушкаров”
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
доставка на определени, съгласно ал. 2 количества нетна активна електрическа енергия
средно/ниско напрежение по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия
Договор, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1,
Техническо приложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2 и Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3, представляващи неразделна част от насотящия договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява
услуга по
прогнозиране на потреблението, както и по изготвяне на графици от координатора на
балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, да носи отговорност
за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Договорените количества се известяват на ЕСО под формата на дневни графици за
доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и
продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договарянето
се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната
балансираща група.
(4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата
група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай
отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в
дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на
балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят
на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и
метрологични изисквания и характеристики, описание и точност.
ІII. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в
сила от датата на регистрация на първия график за доставка.
(2) Договорът влиза в сила при условие, че е представена гаранция за неговото
изпълнение.
(3) Място на доставката – гр. София, ул. „Шосе Банкя” 3-9 и гр.Костинброд, ул.
Панайот Волов №35 – ИПАЗР „ Никола Пушкаров”.
ІV. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на
очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч.
до 24:00 ч. за съответния ден.
(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с
прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за
доставка пред ЕСО.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 10
/десет/ дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите
съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на
средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху
договорното изпълнение.
(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 3 /три/ работни дни от възникване на събитието за промяна на
количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието.
V. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за
средно/ниско напрежение е както следва:
- цена 105.27 (сто и пет лева и двадесет и седем стотинки) /MWh без ДДС;
(2) Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето
на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия за средно/ниско
напрежение. Към тази сума се начислява ДДС. Прогнозната стойност на поръчката /на база
предходната календарна година/ е 204034.31 лв./двеста и четири хиляди , тридесет и четири
лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС /244 841.18 лв. с ДДС/.
Чл. 5. (1) В цената по чл.4, ал.1 от договора се включва единствено цената за доставка
на нетна активна електрическа енергия, без да се начисляват такса за участие в балансираща
група и суми за недостиг или излишък в балансиращата група.
(2) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия за средно/ниско
напрежение не подлежи на промяна, като в цената не се включват цените регулируеми от
ДКЕВР.

Чл. 6. (1) По време на действие на договора предложената в Ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за нетна активна електрическа енергия не се променя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално консумирана ел. енергия и не заплаща такса за
участие в балансираща група.
Чл. 7. (1) Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
банкова сметка в срок не повече от 60 дни, след получаване на надлежно оформена данъчна
фактура и нейното потвърждаване.
Данни за Изпълнителя:
Обслужваща банка:Ситибанк Европа АД, клон България
IBAN: BG46CITI92501005006502
BIC: CITIBGSF
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по предходната алинея в срок до 24 часа, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита
се, че плащанията са надлежно извършени.
(3) Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на:
- протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на
извършените
доставки
и
предоставените
услуги
от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него
дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.
или
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1.
Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия
в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ.
2.
Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на
стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
заплаща такса за участие.
3.
Да изготви и подаде всички необходими документи за регистрация на обектите на
Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по
тяхната регистрация.
4.
Да извършва Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа
енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление, известяване
(регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО (електроенергиен системен оператор),
както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя
на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;
5.
Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ така, че да осигури изпълнението на
настоящия договор.
6.
Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действие по
изпълнението на този договор; промяна в данните на регистрация, в данните, необходими за
издаване на данъчни фактури и др.
7.
Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.

8.
Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката /ЗЕ/ и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да
не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
9.
Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. Този
дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график
обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
10. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация
с ЕСО ЕАД.
11. Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал.
Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и
измерени количества електроенергия, небаланси.
12. Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и
графичен вид.
13. Поддържане и предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на електронна база от данни за
часовото и месечното електропотребление на Възложителя.
14. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия.
15. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
електроенергия.
16. Ежемесечно, след издаване на фактурата за измерените количества електрическа
енергия, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка (електронна таблица) на договорените и
измерените количества електроенергия, и небаланси - поддържане и предаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление
на ИПАЗР «Никола Пушкаров» - гр. София.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор / договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и
да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията си по този Договор;
2. да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при договорените
условия.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1.
Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
2.
Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа енергия
по цена, съгласно уговореното в глава V при условията и в срока, съгласно настоящия
договор.
3.
Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
4.
Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
5.
да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.

6.
да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и
ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовия оператор така, че да не бъде отстранен от пазара на
балансираща енергия.
(2) В случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение
разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия
договор с едномесечно писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за добро
изпълнение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл. 10. (1) По разпореждане на ЕСО съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава,
намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа
енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ЕСО при условие, че това се
налага от ограничения в електроенергийната система.
(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат
съгласно ПТЕЕ.
VІIІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези количества в
мястото на доставка.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото
на доставка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и
използването на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените
количества след постъпването им в мястото на доставка.
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от оператора на
електроразпределителната мрежа, през която се пренася електрическата енергия в
съответствие с чл.89 от ЗЕ, действащите технически и правни норми.
IХ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 13. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на
доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ и действащите
правила за измерване на количеството електрическа енергия.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и
метрологични изисквания и характеристики, описание и точност. Търговският размер на
електрическа енергия, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представлява сума от почасовите
количества електрическа енергия, доставени до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 14. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор,
се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
(2)
При установяване на различия между доставените и фактурираните
количества и след направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да
предостави на другата страна в срок до 3 /три/ работни дни притежаваната от нея
документация, удостоверяваща графиците, количествата, доставките и получаванията на
електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията;
Х. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.15. (1) За обезпечаване на изпълнението на задълженията по договора в
установените срокове, както и за гарантиране на точността на измерване на доставяните
количества електроенергия при извършване на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, на
основание ЗОП, при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един от
следните варианти на гаранция за изпълнение:
- парична сума
- банкова гаранция
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя
в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, възлизаща на база на прогнозната
стойност на поръчката на 6121.03 лв. /словом: шест хиляди сто двадесет и един лева и три
стотинки.
(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от
неизпълнение или неточно /лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за
изпълнение на договора при неизпълнение на клаузите на настоящия договор или при
изпълнение разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото
предложение дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за
изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора;
(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30
дни след изтичане срока на настоящия договор.
(6) Възложителят не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за
изпълнение.
ХІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 16. Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и
при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото
гражданско и търговско законодателство на Република България.
Чл. 17. (1) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на
непреодолима сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), страните не
носят отговорност за своето неизпълнение.
ХІІ. ОБМЕН И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 18. (2) По време на действие на Договора, ако това бъде поискано от насрещната
страна, страните си обменят информация чрез представяне на:
1.
Данни относно прогнозни количества електрическа енергия за закупуване,
режими на работа, честота и продължителност на ремонтите;
2.
Удостоверения за актуално състояние, за регистрация по смисъла на ПТЕЕ и др.
(2) В искането си за предоставяне на информация страната дава на другата подходящ
срок за изпращане на исканите информация и документи, който срок не може да бъде пократък от 3 (три) работни дни от получаване на искането.
(3) Страните по Договора, с грижата на добрия търговец, се задължават да не разкриват
пред трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори и
условията на Договора.
(4) Ако някоя от страните не спази задължението си по предходната алинея, другата
страна е в правото си да развали Договора.
(5) Информацията по ал.3 може да бъде предоставена от страната ако:
1.
има изрично писмено съгласие на другата страна, дадено предварително;

2.
е разкрита в изпълнение на разпоредбите на закон, подзаконов нормативен акт,
ПТЕЕ, по указание на контролен орган, във връзка със съдебно или регулативно
производство, но само в обема, в който е поискана и като бъде положено усилие да се
ограничи разкриването й. В този случай страната, която е предоставила информация
своевременно уведомява другата страна.
(6) Задълженията на двете страни относно опазването поверителността на
информацията и условията на настоящия Договор продължават действието си и след
прекратяването му, но не повече от три години.
ХІII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
Чл. 20 (1). Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при
предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява правата си и задълженията си,
свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или
еквивалентно;
- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при
предсрочно прекратяване или отмяна на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена от
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за търговия на електрическа
енергия по чл. 39, ал. 1, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) или с
изтичане на срока на същата или еквивалентно.
- в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на
договора по причини, за които страните не отговарят;
- при хипотезите на чл.9, ал.2 от Договора.
- с едномесечно писменно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в тоя случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойки от развалянето на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, включително поради финансови
затруднения, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от
сключването на договора в размер на 0,01 % от общата прогнозна стойност по договора,
съгласно Приложение №1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява, че размерът на гореописаното
обезщетение е максимума, който той може да получи при прекратяване на договора съгласно
тази точка.
(3) При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
само стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, в случаи на системна (два пъти в
рамките на един месец) невъзможност за доставка на електрическа енергия по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или доставка на електрическа енергия, която не отговаря на договорените
количествени параметри съгласно дневните почасови графици. В този случай,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на месечната консумация на електрическа
енергия от всички обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за база се взима консумацията през
последния календарен месец, предхождащ този, в който е изпратено уведомлението за
разваляне на договора.
(5) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди
прекратяване на договора.
ХІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 21. За изпълнението на настоящия договор Изпълнителят не предвижда
подизпълнители.

Чл. 22. Включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. За новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
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.
3. При включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
(1) Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
(2). Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен при изключенията на ЗОП
22.2. Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
22.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
настоящия договор подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален
екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
22.4.. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
22.5. Не е нарушение на забраната за доставката на стоки, материали или оборудване,
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за
обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена
поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.
Чл.24. В случай на невъзможност за доставка на електрическа енергия от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през срока на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на разликата между договорената цена по Чл.4. и тази на
регулирания пазар за период от два месеца, като за база се взима месеца, предхождащ този, в
който не е доставена електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. При начислена неустойка по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да я удържа или от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да я усвои от гаранцията за
изпълнение на договора, а в случай че дължимото плащане/гаранцията е в по-малък размер
от дължимата неустойка, разликата между двете суми е платима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след
представянето на оригинална фактура за дължимата сума.
ХVІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в
случаите регламентирани в ЗОП.
Чл. 27. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона
за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите
действащи нормативни актове.
Чл. 28. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по
изпълнението му ще се осъществява само в писмена форма. Съобщенията ще се получават на
следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИПАЗР «Никола Пушкаров» - гр. София
гр. София 1336,
ул. „Шосе Банкя” №7;

Лице за контакти: проф. дн Ирена Атанасова – Директор,
телефон за контакти: 02 8246141; факс: 02 8246141
доц. д-р инж. Тодор Пеняшки- р-л отдел «Обща администрация» jsm 0879 29 39 13
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София;
ул. Позитано 2, етаж 7, офис 7
Лице за контакти: Диляна Димитрова,
тел. за контакти:028958 028, ; факс: 02 9549 382, jsm 0892 278 437
Чл. 29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и
свързани с неговото изпълнение ще се изпълняват от двете страни в дух на добра воля с
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на
договора в нарушение на ЗОП.
Чл. 30. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентен
съд на територията на Република България по реда на ГПК.
Чл. 31. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 32. Нищожността на някоя клауза от настоящия Договор не прави невалидна никоя
друга негова клауза или Договора като цяло.
Настоящият договор се състави и се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от Договора са:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(п )

_______________
ПРОФ. ДН ИРЕНА АТАНАСОВА
Директор на Институт по почвознание,
агротехнологии, защита на растенията
„Никола Пушкаров”
_____(п)__________
ВЛАДИСЛАВ ТОПЧЕВ –
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(п)

_______________
ВИДЬО ТЕРЗИЕВ – ПЪЛНОМОЩНИК

