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Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN
Доколкото в договора не е посочено друго, то валидни са следните Общи условия на закупуване. Търговските условия или
общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да
не са изрично отхвърлени от Възложителя.
1. Всички договори както и споразумения за изменения и допълнения към тях се считат за валидни само ако са сключени в
писмена форма. Всички устни споразумения между страните са невалидни, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя.
2. В случай, че договорът се базира на оферта, изготвена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя, то същата се счита
за неразделна част на договора, освен ако в договора изрично не е посочено друго.
3. Посочените в договора цени са твърди и не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на
изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Допълнителни дейности могат да се предоставят само след
предварително одобрение от страна на Възложителя. На Възложителя се представя разчет относно необходимите работни
часове, техника и материали за писмено одобрение. Невъзложени или неодобрени допълнителни дейности не се заплащат. Ако
в спецификацията/офертата е предвидено определено количество допълнителни дейности, това не е основание за Изпълнителя
да претендира тяхното изпълнение.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в
писмена форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП). Всички рискове преминават върху
Възложителя едва след като стоката е доставена/услугата е изпълнена и приета от Възложителя. До приемането от страна на
Възложителя, всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора/заявката за
доставка адрес за доставка на стока/изпълнение на услуга.
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и е отговорен за това, неговият персонал и подизпълнителите, които той използва,
да спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда.
Използваните от Изпълнителя персонал и подизпълнители имат правото на достъп единствено до посочените от Възложителя
участъци. Разпорежданията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани.
Изпълнителят изрично се задължава да спазва всички законови и подзаконови нормативни актове и да упражнява контрол върху
наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно
съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата, Изпълнителят трябва да докаже
спазването на задълженията относно осъществения от него контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните
документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също
и да гарантира, че Възложителят и/или негови служители няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения,
включително и за причинени в тази връзка вреди.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на даден
обект. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите и
работниците, които включват, но не се ограничават само до: Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на
труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN
като Възложители както и отговорните лица (координатори, ръководители на проекти) при изпълнението на задълженията им.
Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания
на съответните служби. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят
отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения вреди.
7. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на законовите разпоредби, както и на съвременното техническо
ниво. Изпълнителят гарантира за качественото и в срок изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранцията на
стоката/услугата важат съответните действащи законови разпоредби, освен в случай, че в договора не е договорено друго.
Гаранцията обхваща и всички повреди настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното,
съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на повреди възникнат
разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се
задължава в рамките на гаранционния срок да отстрани в най-кратък срок възникналите повреди или, по избор на Възложителя,
да замени доставените стоки/предоставени услуги с нови такива. Доставените стоки/предоставени услуги се проверяват от
страна на Възложителя най-късно при тяхната употреба. В случай, че Изпълнителят не изпълни своите задължения относно
договорената гаранция на стоките/услугите и настъпилите повреди бъдат отстранени от трета страна, то Изпълнителят се
задължава да поеме всички възникнали в тази връзка разходи.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал,
негови подизпълнители или други лица, на които Изпълнителят е възложил работа, в процеса на или по повод на изпълнение на
доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използвани от него материали или части от материали.
Изпълнителят отговаря също за всички предадени му от Възложителя или от други лица материали, строително оборудване,
или други вещи за монтаж или за съхранение. При всеки отделен случай на причиняване на вреди Изпълнителят трябва да
докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други лица, на които той е възложил работа, нямат вина. Това
важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или не полагане на грижа на добър търговец. Всички искове или
претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора, следва да
бъдат отправяни към Изпълнителя. Изпълнителят гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност за такива вреди.
9. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка за обща гражданска
отговорност/професионална отговорност, която да покрива всички произтичащи от закона и от договора рискове при поемане на
отговорност. Сключената застраховка трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и
наети от Изпълнителя лица при изпълнението на договора.
10. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със
задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на действащото законодателство, като
особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя,
а така също изписване на стойността на ДДС на отделен ред във фактурата. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са
основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно на Изпълнителя за корекция, като в
този случай срокът за плащане се удължава до получаване от страна на Възложителя на фактура, отговаряща на всички
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изисквания по тези Търговски условия и сключения договор. Срокът за плащане започва да тече от постъпването на фактурите
и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при
условие, че е налице регламентираното съгласно договора приемане на доставката/услугата, посредством двустранно подписан
ППП. В случай, че изрично не е договорено друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е
допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията в тези случаи се извършват
не по-късно от посочения в договора срок. При просрочване на плащането от страна на Възложителя, се прилага законната
лихва за забава при плащане съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Освен законната лихва за забава
Възложителят не дължи заплащане на каквито и да е други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено
виновно поведение.
11. Уведомления за сключени договори за цесия трябва да бъдат отправяни в писмена форма (не по факс или e-mail) чрез
вписване в деловодната система на Възложителя на вниманието на отдел „Финансови въпроси“. В тези случаи Възложителят
има право да начисли и задържи такса за обработка и поддържане в размер на 1% от стойността на прехвърленото вземане, но
не повече от 5 000 лв.
12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има
право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на свързани с Възложителя предприятия
от групата на EVN AG – дружества, вписани в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството EVN AG, регистрирано
в окръжен съд Wiener Neudorf под ЕИК FN 72000 h и ИН по ДДС: ATU14704505 – срещу дължими на Изпълнителя суми.
13. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Общия регламент за защита на
данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове в тази област. Всички лични данни, станали му
известни във връзка с договорa, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми,
собственици на съоръжения, застрахователи и др., но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания и след съгласие
на Възложителя. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя, в случай че установи каквото и да е
нарушение на сигурността на обработването на личните данни. Изпълнителят се задължава да предприеме разумни мерки, така
че да гарантира надеждността на всяко лице, което може да има достъп до личните данни, като гарантира, че достъпът е строго
ограничен до тези лица, които действително трябва да имат достъп до информацията за целите на изпълнението на договора.
Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите служители, така и всички онези, които предоставят услуги във връзка
с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания във
връзка със защита на лични данни. Изпълнителят се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки с
цел осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на възможния риск, както и да съхранява личните данни в обем и за срок,
които се изискват от приложимото законодателство. Изпълнителят се задължава да обезщети вредите, които дадено лице може
да претърпи в резултат на обработване на лични данни на лицето от страна на Изпълнителя, което обработване нарушава
Регламента или други законови разпоредби за защита на личните данни.
14. Изпълнителят декларира и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти
на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции
на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.
15. В случай, че Изпълнителят се забави с изпълнението на записана в договора доставка/услуга, Възложителят има право да
настоява за предоставяне на доставката/услугата в съответствие с договора или след поставяне на разумен допълнителен срок,
ако доставката/услугата не се предостави в рамките на допълнителния срок, писмено да прекрати договора едностранно.
Допълнително Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение за вреди възникнали в следствие на неизпълнението.
Възложителят е в правото си да прекрати договора едностранно без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито
производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му са
наложени запор или възбрана във връзка с погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие
разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по
предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.
16. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго свързано
предприятие от групата на EVN AG. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от
Възложителя, да прехвърля договора както в цялост, така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.
17. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора, ще бъдат решавани от страните в
добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще
бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната
по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни
продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна
регистрация на Възложителя.
18. Ако някои разпоредби oт тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или
неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или
неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно
най-близък до онова, което страните са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от тези Общи
условия.
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