
 

 

ДОГОВОР № ЗОП - 4/03.02.2017 год. 

 

Днес, 03.02.2017 г. между: 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG000672343, 

представлявано от Александър Велев – генерален директор и Ирена Мачева – икономически директор, с 

адрес на управление: 1040 София, бул. „Драган Цанков“ № 4, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и  

„ЕЛИСА – Е“ ООД, ЕИК 121065002 представлявано от Емил Стоянов - Управител със седалище 

и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Елиса“ № 6 наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание на чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Решение на УС на БНР от 

06.01.2017 г. по т. 1 от дневния ред, след събирането на оферти с обява № АВ - 1207/09.12.2016г., 

се сключи настоящият договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, съгласно поръчката на Възложителя и срещу възнаграждение, да 

извърши, демонтаж на съществуващи трансформатори, доставка на 2 (два) броя сухи трансформатори във 

вид, количества и в срокове, описани в настоящия договор и с технически характеристики, съгласно 

Техническата спецификация (Приложение №1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и 

Приложение № 2 към настоящия договор. 

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Срещу изпълнението на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение в размер на 46 900 лева (четиридесет и шест хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 

56 280 лева (петдесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева с включен ДДС, което включва всички 

разходи, необходими за цялостното изпълнение на предмета на този договор.  

(2) Възнаграждението по ал. 1 се заплаща както следва: 

1. авансово плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от сумата по чл. 2, ал. 1 в срок от 10 (десет) 

календарни дни от сключването на този договор и издаването на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. окончателното плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) в срок от 10 (десет) календарни дни от 

подписване на протокола по чл. 4 и представяне на оригинална данъчна фактура.  

(3) Заплащането на дължимите по този договор суми се осъществява по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ 

IBAN: BG50 UNCR 96601072957714 

BIC: UNCRBGSF 

ІІI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и има действие до 

окончателното изпълнение на задълженията на страните по него. 

(2) Срокът за изпълнение на дейностите, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 60 (шестдесет) дни 

считано от влизането му в сила.   

Чл. 4. Дейностите, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се считат за приключени с приемането на 

доставката, демонтажа и монтажа  без забележки от експертната комисия на БНР, след успешното 

въвеждане в експлоатация на съоръженията и представяне на цялата отчетна документация на 

приемателната комисия.  

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 5. Място на изпълнение на дейностите, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е на адрес: гр. София, 

бул. „Драган Цанков“ №4. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  



 

 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в 

размера, начина и сроковете, уговорени в чл. 2 от настоящия договор.  

6.2. Да провери качеството на извършените демонтаж на съществуващите и монтаж на доставените 

трансформатори, на място в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти. 

Чл. 7. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

7.1 БНР има право да упражнява постоянен контрол при извършване на демонтажните, монтажните 

и ремонтните дейности и във всеки момент по време на изпълнението на същите и да извършва проверки. 

7.2. През периода на изпълнение на договорените дейности, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност 

за действията или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват вреди, а именно: 

– злополука на което и да е било физическо лице, правомерно допуснато до обекта; 

– загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при изпълнение предмета на 

договора. 

Чл. 8. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши договорените дейности качествено и в срока по чл. 3, 

ал. 2, в съответствие с поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при установяване на недостатъци на доставените от него 

трансформатори в срок от 48 часа от уведомяването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне работа за 

отстраняване им, за което се съставя двустранен констативен протокол. 

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши монтажа на доставените трансформатори съгласно 

всички действащи нормативи и правилници за този род съоръжения в Република България.  

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и всички необходими материали за монтажа и 

въвеждането им в експлоатация, като за вложените материали представят сертификати по БДС, първо 

качество или съответстващите им Евро сертификати.  

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе всички необходими тестове и проверки за оперативност 

и въвеждането на трансформаторите в експлоатация. При констатирани дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя 

за своя сметка дефектните материали с нови, отговарящи на техническите изисквания. 

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва съответните правила и норми за охрана и безопасност на 

труда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на персонала при или по повод 

изпълнението на всички дейности, предмет на договора. 

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при доставката на трансформаторите да окомплектова същите с 

валидни сертификати за произход, пълна техническа характеристика, съобразно изискванията на 

международно приетите стандарти, издадени от фирмата производител както и гаранционна карта с посочен 

срок и условия на гаранцията. 

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши ремонтни дейности, преди да се монтират  и въведат 

експлоатация новите сухи трансформатори, а именно: 

– Да се освежат помещенията.  

– Да се  подобри шумоизолацията на помещенията.   

– Да се изгради принудителна  вентилационна система на помещението. 

Чл. 9. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

9.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, свързано с организацията по изпълнение предмета на 

договора; 

9.2. Да получи цената на извършените доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 (два) броя 

сухи трансформатори в размер, по начин и в сроковете, определени в настоящия договор. 

 

 

VІ. ГАРАНЦИОННЕН СРОК 

Чл. 10 (1) Гаранционният срок на доставените, монтирани и въведени в експлоатация 

трансформатори е 60 (шестдесет) месеца, съгласно Техническото предложение (Приложение № 2) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



 

 

(2) Гаранционния срок започва да тече от момента на подписване на протоколa по чл. 4, без 

възражения за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на трансформаторите.  

(3) По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка 

появилите се в последствие дефекти и скритите недостатъци, като в срок от 48 часа от уведомяване от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа за отстраняване им. За 

извършената работа се съставя констативен протокол, който се подписва от упълномощени представители 

на двете страни. 

(4) При установени недостатъци, вследствие монтажа на трансформаторите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да започне работа за отстраняване им в срок от 48 часа от уведомяването от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разходите по отстраняването на недостатъците са за сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно: 

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

2 При развалянето му поради виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на една от 

страните по договора – с отправяне на двуседмично писмено предизвестие от изправната страна към 

неизправната. 

Чл. 12. Настоящия договор не може да бъде изменян, освен в при условията на чл. 116 от ЗОП. 

Измененията се извършват с двустранно писмено съгласие на страните. 

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 13. (1)В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ закъснее с изпълнението на което и да е от задълженията си 

по този договор дължи неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на договора, но не повече от 10% 

от неговата стойността. В такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ автоматично приспада размера на неустойка от 

договореното окончателно плащане по договора. 

(2) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

развали договора без предизвестие като се освобождава изцяло от задължението до заплати възнаграждение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Забавата за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока на чл. 3, ал. 2. се счита за 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) При забава за плащане на дължимото възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер в размер на 1 % на ден върху стойността на договора, но не повече от 10 % от неговата стойността.  

(5) При прекратяване на договора по чл. 12, взаимоотношенията между страните се уреждат в 

писменото волеизявление за прекратяване на договора. 

(6) Всички щети, понесени от БНР в резултат на грешки, недостатъци, пропуски, и неспазване на 

срокове и други действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на този договор и 

произтичащи от него са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, 

появили се вследствие неправилна експлоатация или лошо съхранение. 

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.14. Предаването на всички документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, се 

извършва чрез приемо-предавателен протоколи, подписани от упълномощения представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.15. Условията и цените на този договор не могат да бъдат разкривани на трети лица, с 

изключение на консултантите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено 

съгласие на другата страна. Този член не се прилага, когато разкриването на условията на договора е 

следствие от законово задължение на някоя от страните или искане на компетентен държавен орган. 

Чл.16. Ако в хода на изпълнение на поръчката възникнат препятствия за изпълнение на настоящия 

договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за 

отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях. 

Чл. 17. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от действащото 

българско законодателство. 

Чл. 18. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на преговорите, 

а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за решаване пред компетентния български 

съд. 



 

 

 

Опис на приложенията: 

Приложение № 1 – Технически изисквания;  

Приложение № 2 – Техническо предложение;  

Приложение № 3 – Ценова оферта; 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

(  п  ) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД.   (  п  ) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

Александър Велев       Емил Стоянов 

Генерален директор      Управител 

 

 

(  п  ) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

Ирена Мачева 

Икономически директор  

 

 

Съгласували за БНР: 

(  п  ) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

Инж. Свилен Узунов-директор на дирекция „Техника“ (  п  ) 

 

(  п  ) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“  


