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РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
№ 16334 

 

Днес, 10.04. 2019 г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Рамково 

споразумение между: 

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 

Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 

сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал 

Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и 

 

Метсо Австрия ГмбХ, със седалище и адрес на управление: Францозенграбен 12, 

Виена 1030, Австрия, тел. 02 9713308; факс: 02 9710077; Електронна поща: 

angel.popov@metso.com ЕИК (код по БУЛСТАТ): 204498237, Банкова сметка:  IBAN: 

АТ301810010133240100, BIC: GEBAATWW, BNP Paribas Vienna, Austria, представлявано 

от Мария Кристина Панвинклер– управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ за 

следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Предметът на настоящото Рамково споразумение е доставка и монтаж на гумено 

транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2. 

2. За срока на действие на настоящото Рамково споразумение ще бъдат сключвани 

конкретни договори. 

3. Рамковото споразумение се сключва в резултат на проведена процедура на договаряне 

с предварителна покана за участие с рег. № 18156. 

4. Неразделна част от настоящото Рамково споразумение е: 

Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура /техническо и 

ценово предложения/; 

 

ІІ. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Общата стойност на рамковото споразумение е 6 098 300,00 EUR (шест милиона 

деветдесет и осем хиляди и триста евро) и включва стойността без ДДС на всички 

договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото 

споразумение. Изпълнителят не може да надвишава стойността на рамковото 

споразумение, посочена в офертата му от проведената процедура. 

2. Фактурирането и плащането по конкретните договори, сключени по рамковото 

споразумение се извършват на два етапа, както следва: 

- Първи етап: до 60 дни след доставката, удостоверено с издадена съгласно чл.113 от 

ЗДДС фактура – оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ. 

- Втори етап: до 60 дни след издадена съгласно чл.113 от ЗДДС фактура – оригинал и 

двустранно подписан протокол за успешно проведени 72-часови проби. В случай че 

Възложителят не успее да проведе 72-часови проби в срок до 10 дни след завършване на 

монтажа, плащането се извършва в срок до 60 дни след издадена съгласно чл.113 от 

ЗДДС фактура – оригинал и двустранно подписан протокол за извършен монтаж. 

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ. 

Възложителят допуска предоставяне на аванс в размер до 10% от договорената стойност 

срещу банкова гаранция за стойността на аванса с включен ДДС (ако е приложимо). 

3. Стойността на всеки отделен договор ще се определи след представяне на оферта. 

mailto:angel.popov@metso.com
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ІIІ. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Срокът на настоящото Рамково споразумение е 3 (три) години и влиза в сила от датата 

на подписването му. 

2. Сроковете за изпълнение на отделните договори се определят в поканата за 

представяне на оферта за сключване на конкретен договор. 

3. Всички дейности за изпълнение на конкретните договори, сключени до изтичането на 

срока на Рамковото споразумение, ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

включително когато работата по тези договори продължи след датата на изтичане на 

Рамковото споразумение. 

4. Приложимите условия и клаузи, съдържащи се в настоящото Рамково споразумение 

остават в сила за страните и след изтичане на неговия срок, до момента на изпълнение на 

задълженията им, които произтичат от тях. 

 

IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОТДЕЛЕН ДОГОВОР В 

СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. За възлагане на дейности от предмета на настоящото Рамково споразумение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до Изпълнителя с условията, определени в 

настоящото Рамково споразумение. Възлагането става при стриктно следване условията 

на рамковото споразумение, като договорите, сключвани въз основа на него, не могат да 

му противоречат, нито да изменят съществено условията му. 

2. В поканата се определят конкретните условия за възлагане на дейностите и подходящ 

срок за представяне на оферта, като се вземе предвид предметът на поръчката и времето, 

необходимо за изпращане на офертата. Офертната цена да включва всички разходи по 

изпълнение на поръчката. Оферират се отделни цени в евро за: доставка на ГТЛ, доставка 

на вулканизационни материали и монтаж. Условие на доставка DDP „ТЕЦ Марица изток 

2” ЕАД. 

3. За получаване, регистриране и съхраняване на получените оферти се прилагат 

правилата на ЗОП, ППЗОП и вътрешните правила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия, която разглежда и класира офертата, при 

спазване на разпоредбите на чл. 51 и следващите от ППЗОП. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за изпълнител на конкретната поръчка участника, при 

условие, че офертата му не противоречи на Рамковото споразумение. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с определения Изпълнител по реда ЗОП. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.1. Да получи сумите по сключен конкретен договор при спазване на реда, условията и 

сроковете, предвидени в същия и в Рамковото споразумение; 

1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на необходимост, допълнителна информация и 

съдействие за изпълнение на възложената му работа. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

2.1. Да представи оферта, съобразно условията на Рамковото споразумение, при получена 

покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагане на дейности от предмета на настоящото Рамково 

споразумение. 

2.2. Да сключи и изпълнява конкретните договори при точно спазване на всички срокове 

и условия, определени в настоящото Рамково споразумение и изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени с конкретния Договор за възлагане на обществената 

поръчка за всеки отделен етап. 

2.3. За осигуряване на достъп до „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, да изпълни Указанията за 

реда и последователността при подготовката на документи за допускане до работа на 

външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно обявените 

условия в интернет сайта на дружеството, раздел „Обществени поръчки”. 
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2.4. При отказ от Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за предоставяне на 

достъп до територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, Възложителят има право да 

развали договора. 

2.5. Да спазва изискванията на пропускателния режим и изискванията за охрана и 

безопасност на труда в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Правилника за 

охранителния и пропускателния режим в системата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

2.6. Да предостави своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 

изпълнението на работите по предмета на договора; 

2.7. Да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на 

предмета на договора; 

2.8. Да определи упълномощени свои представители, които да имат правата и 

задълженията да го представляват пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на 

настоящия договор; 

2.9. Да не разгласява пред „трети” лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга 

информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по 

повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи; 

2.10. Да изпълни предмета на настоящия Договор в съответствие с условията и сроковете 

определени в същия и приложенията към него; 

3. Изпълнителят има правата и задълженията, посочени в конкретните договори. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.1. Да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки със сходен предмет, 

извън предмета на настоящото споразумение, по време на неговото действие; 

1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в 

оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

1.3. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в сроковете, по реда и при условията, 

определени с конкретния договор; 

2.2. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го 

представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора; 

2.3. да организира приемането на работите, предмет на конкретните договори 

3. Възложителят има правата и задълженията, посочени в конкретните договори. 

 

VІІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

1. Гаранционните срокове за изпълнение на конкретно възложени дейности по рамковото 

споразумение се определят във всеки конкретен договор, който се възлага по рамковото 

споразумение, както следва: 

1.1. Десет (10) години пълна гаранция за гуменото покритие, арамидната вложка и при 

аргументирана рекламационна претенция относно отлепени снадки – доставка на 

необходимия брой вулканизационни материали. Гаранцията не покрива механично 

скъсване/износване от неправилна експлоатация. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Преди сключване на конкретен договор по рамковото споразумение Изпълнителят 

представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без 

ДДС, закръглена до евро. Представя се преди подписването му и се освобождава след 

изпълнение на конкретния договор и отправено писмено искане от страна на 

Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при 

добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. Гаранциите 

се представят в една от трите форми: депозит на парична сума по банкова сметка на 
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Възложителя, банкова гаранция или застраховка. Ака гаранцията е банкова или 

застраховка, то срока и на валидност е 12 месеца гаранционен срок плюс 30 дни. 

2. Разходите по откриването на депозитите и гаранциите и по евентуалното им усвояване 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по 

гаранцията за добро изпълнение под формата на депозит на парична сума за времето, 

през което тези суми законно са престояли при него. 

 

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Настоящото Рамково споразумение се прекратява с изтичане на неговия срок. 

2. Рамковото споразумение може да бъде прекратено: 

2.1. по взаимно съгласие; 

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните със 7 (седем) дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

2.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите, предмет 

на Рамковото споразумение, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата. В този случай Възложителят не дължи неустойка. 

2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7 (седем) дневно писмено предизвестие. 

3. Възложителят може да прекрати рамковото споразумение с едностранно 7-дневно 

писмено предизвестие на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

4. Възложителят има право да прекрати рамковото споразумение без предизвестие на 

основание чл. 73 от ППЗОП. 

 

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ 

1. Действието на всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото Рамково 

споразумение, се прекратява съгласно предвидените в него клаузи. 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

1. В случай, че Изпълнителят е поканен да подаде оферта и той не представи такава, 

същият дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на рамковото споразумение. 

2. В случай, че Изпълнителят е поканен да сключи договор и той откаже да го сключи, 

дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на рамковото споразумение. 

 

ХІI. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 

техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие 

на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили 

непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на 

такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на 

действие на тези обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването 

и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на 

събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е 

потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение 

чл. 306 от ТЗ. 

 

ХIII. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

1. Всяка от страните се задължава да не разкрива каквато и да било информация, 

отнасяща се до сключен договор за конкретна поръчка, освен ако това се изисква по 

силата на закон. 

2. Всяка от страните се задължава да не използва, разгласява или предоставя на трети 

лица всякакви факти, информация, решения, данни, свързани с дейността на другата 

страна и узнати от нея при или във връзка с изпълнението на конкретния договор. 
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3. Разпоредбите по предходните две точки ще останат в сила и след приключването на 

сключения конкретен договор и ще бъдат валидни за неограничен срок. 

 

ХІV. ПОДСЪДНОСТ 

1. Всички спорове, които може да възникнат във връзка с всеки конкретен договор по 

неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се 

до неговата недействителност или прекратяване, страните следва да решават по пътя на 

договарянето и взаимно съгласие. 

2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, 

същите подлежат на разглеждане по съдебен ред от компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско - процесуалния кодекс. 

3. За неуредените в настоящото Рамково споразумение въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

 

ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1. За неуредените в Рамковото споразумение въпроси се прилагат Закона за 

обществените поръчки, Търговския закон, ЗЗД и други действащи нормативни актове. 

2. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права и / или задължения по сключен 

договор на „трети” лица. 

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящото рамково 

споразумение, Изпълнителят се обръща към отговорника по рамковото споразумение, 

указан по-долу. 

4. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички 

промени, касаещи дружествата и тяхната дейност. 

Настоящото Рамково споразумение се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

ХVI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 

лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл.40 от ППЗОП. Данните се обработват 

на законово основание съгласно чл.112 във връзка с чл.67, ал.6 и чл.58 от ЗОП 

2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор 

за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и 

ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД.  

3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните 

стандарти за сигурност на данните. 

4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на 

трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и 

изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото 

законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни 

съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата 

данни страна относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от 

субектите на данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични 

данни, които могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по 

друг начин законните интереси на разкриващата данните страна.  
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6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или 

други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични 

данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг 

начин законните интереси на другата страна. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изп. директор: ……..(п)……..   Управител:        ……..(п)……… 

   инж. Ж. Динчев     Мария Панвинклер 
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Приложение №1 

Към рамково споразумение 16334 

 

ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА 

/ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ 
Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов 

транспортьор (МТЛТ)2 

 

 

 

 Приложение 1.1: Техническо предложение – пет (5) листа; 

 Приложение 1.2: Ценово предложение – три (3) листа; 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изп. директор: ……..(п)……..   Управител:        ……..(п)……… 

   инж. Ж. Динчев     Мария Панвинклер 
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