ДОГОВОР
за доставка на нетна активна електрическа енергия
№99 / 07.04.2021 г.
Днес 07.04.2021 г. в гр. София, на основание чл.112, ал. 1 ЗОП, във връзка с Решение №
21/15.03.2021 г. за избор на Изпълнител, между:
„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. София – 1700,район Студентски, ж.к Студентски град, бл.5, ет.2, с ЕИК:
831917453, представлявано от Сергей Миланов - Изпълнителен директор и Илияна Бешкова
– Ръководител „Финансов отдел“, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“АД, със седалище и адрес на управление: гр. София
– 1324, район Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ №6, ет.7, офис 703, с ЕИК:201869388,
представлявано от Ивелина Петрова Димитрова –Изпълнителен директор, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Избор на
доставчик на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на
балансираща група, за нуждите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД,
се сключи настоящия договор за следното:
Чл.1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на активна
нетна активна електрическа енергия ниско напражение и да осъществява задълженията си на
координатор на балансираща група при условията на този договор, съгласно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно Техническото и Ценовото предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
явяващи се неразделна част от настоящия Договор, наричана за краткост по-долу
„ДОСТАВКАТА“.
(2) Прогнозните количества се известяват от Оператора на електропреносната мрежа
(ОЕМ) под формата на дневни 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.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
качеството му на координатор на стандартна 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.В този случай отклоненията от заявените количества електрическа
енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане
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се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по
балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.2. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
(1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на регистрация в „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) за доставка и има действие за срок от 36 (тридесет и
шест) месеца.
(2) Мястото на изпълнение на поръчката е на адресите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в
приложението към договора.
Чл.3.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
(1) Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия ниско напрежение е
съгласно Ценово предложение на изпълнителя, приложение към настоящия договор, която
цена се определя по следната формула:
К1=К1ср.БНЕБ+ТН, където:
К1 – цена за доставка на 1 MWh електроенергия, в лв., без ДДС;
К1ср.БНЕБ – средна месечна пазарна цена за всички участници, определена за пазар „ден напред“
на Българска независима енергийна борса (БНЕБ);
ТН – търговска надбавка в размер на 3.20 (три лева и 20 ст.) лева, без ДДС, за 1 MWh
електроенергия (за покриване разходите за такси за БНЕБ, гарантиране на плащанията,
балансиране, финансиране, обслужване и др.). Надбавката не се променя по време на действие
на договора.
(2) В цената по ал.1, са включени всички разходи свързани с изпълнението на поръчката,
включително възнаграждение на Изпълнителя за възможни разходи за балансиране (цена за
балансираща енергия за излишък и/или недостиг, дължима от/на ЕСО), възнаграждение във
връзка с разходи за администриране на информационни поток с ЕСО, както и
възнаграждение за допълнителни услуги по отговорност за балансиране и прогнозиране на
потреблението.
Възложителят не заплаща такса за участие в балансиращата група. В случаите на небаланси
на електрическа енергия, същите са за сметка на Изпълнителя. На Възложителя не се
начисляват допълнителни суми за излишък и недостиг.
(3) Цената по ал.1 не включва: регулаторно определените цени на задължения към
обществото и акциз, други регулируеми от КЕВР цени.
(4) По време на действие на договора, оферираната в Ценовото предложение на Изпълнителя
търговска надбавка, не се променя.
(5) Прогнозната стойност на Договора възлиза на 3 970 000 лева (три милиона,
деветстотин, и седемдесет хиляди) лева, без ДДС, като посочената стойност не обвързва
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да я изразходва или да се лимитира с нея.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно, дължимото възнаграждение на Изпълнителя
на база реално консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена съгласно
данните предоставени от измервателните уреди, при прилагане на формулата по ал.1 и след
представяне от Изпълнителя на оригинални фактури за всеки клон на Възложителя
поотделно, като фактурирането се извършва с дата – последния ден на календарния месец.
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Към цената по ал.1, в издадените фактури отделно се начисляват и дължат нормативно
определените към датата на доставката: регулаторно определените цена на задължение към
обществото и акциз и други регулируеми от КЕВР цени, които се фактурират на отделни
редове.
(7) Дължимите от Възложителя суми се заплащат по банков път от клоновете (обектите) на
Възложителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на
фактурите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната банкова
сметка на Изпълнителя:
Обслужваща банка:
Банков код: BIC
Банкова сметка: IBAN
(9) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
следва да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не
по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка,
извършено преди да бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително.
Чл.4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(1).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да извършва доставка на електрическа енергия с необходимото качество чрез продажба на
договореното количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка;
Прогнозното количество електрическа енергия за периода от три години за ниво ниско
напрежение е 26 900 MWh. Прогнозното количество е ориентировъчно и не поражда
задължение възложителят да го потреби в пълен размер.
2.Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор;
3.Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия в
мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ;
4.Да включи обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техничесщката спецификация, в
пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на стандартна балансираща група с
координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие;
5.Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така,
че да осигури изпълнението на настоящия Договор;
6.Да извършва доставка на електрическа енергия с необходимото качество чрез продажба на
договореното количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка;
7. В качеството си на координатор на балансираща група да осигурява прогнозиране на
потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8.Да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия,
съгласно ПТЕЕ;
9.Да изготвя почасови графици за доставка на електрическа енергия за обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците следва да са съобразени с очаквания часов товар;
10.Да изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на
пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
11.Да потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;
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12.Да осигурява отговорността по балансиране, като поема за своя сметка всички
разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
13.Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество енергия;
14.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 действия по изпълнението на този
Договор; промяна в данните по регистрация; в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури и др.
15.Да предоставя на електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в табличен вид ежемесечен
почасов товаров профил за всеки един от измервателните уреди- в срок до 10 число на
месеца, следващ отчетния.
16.Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и наредбите
към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ)
така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.Да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия Договор;
2.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на
Договора.
Чл. 5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
като такава в представената от него оферта;
2.Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка,
съгласно уговореното в настоящия Договор;
3.Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цените, определени
при условията и в срока, съгласно настоящия договор;
4.Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия Договор;
5.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.
6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ и
разпорежданията на ОЕМ, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения задълженията си;
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2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Договора относно качество,
количество, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от Договора и да получи неустойка в размер на законната лихва
върху дължимата сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 (тридесет) дни;
4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с
техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. По разпореждане на ОЕМ, съгласно ПТЕЕ, да увеличава, намалява и/или прекъсва
изпълнението на задължението си за получаване на електрическа енергия или да извършва
всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при условия, че такова увеличаване, намаляване,
прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се налага от ограничения в
електроенергийната система. Отношенията на страните при такива ситуации се уреждат
съгласно ПТЕЕ;
6. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо
се с Техническото и Ценовото предложението за изпълнение на поръчката, дадени от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с
едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция.
Чл.6.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на настоящия договор, е в размер на 3 (три) %
от прогнозната стойност, посочена в чл. 3, ал.5 без ДДС, като срока на дeйствието й следва
да надвишава срока на действие на Договора с 30 дни. Гаранцията се предоставя от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
2. 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 пред съд. При решаване
на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
3. Обслужването на гаранцията за изпълнение, таксите и други плащания, банковите
преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на
целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. В случай на представена гаранция под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава съответната част от гаранцията, без да дължи лихви и след уреждане на всички
финансови претенции между страните, при липса на спорове по изпълнението - след
изтичане на половината от договорения срок – 20% от сумата по гаранцията. След изтичане
на целия срок на договора – останалата част - до 30 дни след изтичането срока на договора.
Освобождаването се извършва чрез превеждане на съответната сума по банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. В случай че гаранцията за изпълнение на Договора е под формата на банкова гаранция,
нейното освобождаване става автоматично, с изтичане на срока на нейната валидност.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на Договора при неточно
изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и при
едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение
на договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените
неустойки.
8. При едностранно прекратяване на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно
неизпълнение на договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията за
изпълнение на Договора се усвоява изцяло като неустойка за прекратяване на Договора.
9. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на Договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди и над размера на
предоставената гаранция по общия ред.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по извънсъдебен ред да усвоява за себе си съответните
части от дадената за изпълнението на Договора гаранция за:
10.1.обезщетения за вреди, които са причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10.2.неустойки, дължими по силата на настоящия Договор.
11. Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в
срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на Договора. При освобождаване на
гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.
12. При подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да внесе по банковата сметка на
Възложителя сумата като гаранция в размер на 3% от прогнозната стойност на договора по
ал.3, или да представи оригинал на банкова гаранция или застраховка.
13. В раздел VІ, подраздел ІІ на документацията, подробно са описани условията и
задълженията на Изпълнителя относно избраната от него форма на гаранция.
Чл.7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
(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 електрическа
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електрическата енергия.
Чл. 8.ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
(1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка
следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и действащите Правила за измерване
на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
(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.
Чл.9.ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
(1). Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
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(2). Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се определят
съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или средства за контролно мерене на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3). При установяване на различия между доставените и фактурираните 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 цел да се определи
причината за различията.
Чл.10.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
(1). Страните по настоящия Договор не дължат обезщетение за понесени вреди ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2). Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми незабавно
насрещната страна писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността за
точно изпълнение.
(3). Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора е била в забава
в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се
позовава на непреодолима сила.
(4). Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна
вреди.
Чл.11.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
(1) При неизпълнение на задълженията по този Договор всяка от страните дължи
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско
законодателство на Република България.
(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
(3) Обезщетение не се дължи от страните в случай на наличие на непредвидени
обстоятелства, дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от
законодателя в Закона за обществени поръчки.
(4) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя в
нарушение на уговорените в договора срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в
размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не
повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната дейност/неизпълнение.
(5) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по договора,
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на
забавеното плащане.
(6) При прекратяване на договора поради отстраняване от пазара на балансираща енергия на
Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от прогнозната
стойност на договора, без ДДС.
(7) При прекратяване на договора поради отстраняване от пазара на БНЕБ на Изпълнителя,
същият дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от прогнозната стойност на
договора, без ДДС.
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(8) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за стойността на начислената неустойка и
определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на Възложителя.
(9) В случай, че Изпълнителят в определения срок от Възложителя не заплати стойността на
начислената неустойка, Възложителят има право да удържи неустойката по следния начин:
- чрез прихващане от дължимите суми;
- от гаранцията за изпълнение.
(10) При настъпване на вреди за Възложителя по-големи от договорените неустойки, той има
право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.
Чл.12.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
а) с изтичане срока на действие на Договора;
б) по взаимно съгласие на страните;
в) с едностранно 30 дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя;
г) при наличие на основание по чл. 118, ал. 1 от ЗОП - без писмено предизвестие;
д) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;
е) с окончателното му изпълнение;
ж) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
2. Настоящият Договор може да бъде едностранно прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
писмено уведомление от 15 дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите на
прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати настоящия Договор с писмено
уведомление от 15 дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на възникване на
каквито и да е непредвидени обстоятелства, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при и въпреки
полагането на дължимата грижа не е могъл да предвиди.
4. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови задължения,
възникнали преди прекратяване на Договора.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
а) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет)
дни;
б) не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
в) не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
г) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
Чл.13.ОБЩИ УСЛОВИЯ
(1) Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от настоящия договор;
(2) Изменение на Договора за обществена поръчка се допуска по изключение в случаите
регламентирани в чл. 116 от ЗОП;
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(3) Всяка от страните по настоящия Договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повед изпълнението на Договора.
(4) Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговска
дейност, технически процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер свързани с изпълнението
на Договора.
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощени от него длъжностни лица –
отговорници в клоновете по изпълнението на Договора и уведомява по подходящ начин
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6). Всички възникнали въпроси след подписването на Договора и свързани с неговото
изпълнение ще се решават 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 чл. 116 от ЗОП.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля и/или да залага правата и задълженията си,
произтичащи от този Договор, на трети страни. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли
и/или заложи свое право или задължение, произтичащо от настоящия Договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи дадената за изпълнение на договора гаранция.
(8) 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 по реда на ГПК пред компетентния
съд в гр. София.
(9) За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
(10). Неразделна част от настоящия Договор са:
1.Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„Студентски столове и общежития“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

Изпълнителен директор:
(Сергей Миланов)

Изпълнителен директор:
(Ивелина Димитрова)

Р-л „Финансов отдел“:
(Илияна Бешкова)
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