ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ................ 2014 год., в гр. София, между:
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСО), гр. София, бул. "Черни връх" № 43,
БУЛСТАТ 000698427, представлявана от генерал – лейтенант д-р Ангел
Антонов – началник на НСО и майор Станимир Соколов – началник сектор
„Финансово-счетоводен”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна, и от друга страна
........................,

със

седалище

и

адрес

на

управление:

..........................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК ........................., идентификационен № по ДДС BG
..............................., представлявано от ...................... – ..........................., определено за
изпълнение на обществена поръчка със Заповед № ........... от .............. г. на
началник на НСО, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените
поръчки, след проведена открита процедура на възлагане, обявена с
решение № ОП-86 от 14.07.2014 г. на началника на Национална служба за
охрана, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

доставя,

а

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

купува

при

условията на този договор ....... (......) броя/й фабрично нов/и леки
автомобили – висок клас/ леки автомобили – компактен клас/ товарен
автомобил,

марка

.............,

„автомобилите”/„автомобила”,

модел
при

...............,

наричан/и

условията

на

по

този

–

долу

договор,

изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в
процедурата и офертата на Изпълнителя - Приложение № 1 към договора.
1.2. Автомобилите се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща се в гр. София, бул. "Черни връх"
№ 43.
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ІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА
2.1. Срокът за изпълнение на доставката на автомобилите е .......
(..............) календарни дни от датата на сключване на договора.
2.2. Гаранционният срок на автомобилите е ........ (..............) месеца или
......... (..........) километра пробег, което от събитията настъпи първо.
2.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на първата
регистрация на автомобила.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща (цена)
стойност в размер на ............. (....................) без начислен ДДС и ......... (...........) лева
с начислен ДДС.
3.2.

В

подготовката

цената
на

са

личния

включени
състав

на

стойността

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

автомобилите,
за

тяхната

експлоатация, доставката и поддръжката на диагностичната апаратура и
необходимия за нея софтуер, всички разходи по доставката до територията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото обслужване в гаранционните срокове,
вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, екотакса,
документация

за

оборудването,

включително

за

компонентите,

инсталирани в него и всички други разходи за изпълнение на доставката.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в левове, по банков път, в срок до 7
(седем) работни дни от сключване на договора, авансово 40 %
(четиридесет процента) от цената по т. 3.1. с включен ДДС. В този случай
преди превода по предходното изречение изпълнителят е длъжен да
предостави на възложителя безусловна неотменима банкова гаранция за
пълния размер на предвидената по авансовото плащане сума с включен
ДДС, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност, равен на
срока по т. 2.1. от договора, удължен с два месеца. Текстът на банковата
гаранция се съгласува предварително с възложителя. Банковата гаранция
става изискуема и се усвоява при първо писмено поискване от страна на
възложителя до банката – издател на гаранцията.
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3.4. Остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от стойността на
договора по т. 3.1. се заплаща в срок до 7 (седем) работни дни от
приемането на автомобилите, предмет на договора, с приемателнопредавателен протокол по реда на раздел VII от договора и представяне на
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако желае, да заплати авансово
(преди извършването на доставката) остатъкът от 60 % (шестдесет
процента) от цената по т. 3.1. с включен ДДС. В този случай преди превода
по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на
Възложителя безусловна неотменима банкова гаранция за пълния размер
на предвидената по авансовото плащане сума с вкл. ДДС, издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, равен на срока по т. 2.1 от
договора, удължен с 2 месеца. Текстът на банковата гаранция се съгласува
предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция става изискуема и се
усвоява при първо писмено поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
банката – издател на гаранцията.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената по този договор по банков път по
следната банкова сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ....................
BIC ..........................
IBAN .......................
Титуляр на сметката: ......................

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
4.1. Най-късно в деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя документ за гаранция за изпълнение в размер 3 % (три
процента) от неговата стойност без вкл. ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира
формата на гаранцията за изпълнение – банкова гаранция или парична
сума.
4.2. При избор на форма парична сума, гаранцията се внася в сметка
на Национална служба за охрана в БНБ, IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001,
BIC: BNBGBGSD.
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4.3. При избор на форма банковата гаранция, нейния текст
задължително се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната
неотменима банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, влиза
в сила от датата на издаването й и има срок на валидност, равен на срока в
месеци по т. 2.2, удължен с един месец.
Банковата гаранция става изискуема при първо поискване от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при
условията на т.10.1.4. б. „а“ и б. „б“ от настоящия договор.
4.5. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до
5 (пет) работни дни след подписването на предавателно-приемателен
протокол по т.7.2 от договора;
4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви
върху нея за периода, през който е престояла законно при него.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде фабрично
нов/и автомобил/и, в срок и в техническа изправност, комплектност и с
качество, съгласно посоченото в настоящия договор и в Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 към настоящия договор.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
заедно с автомобилите съответната стандартна техническа документация:
в т.ч. ръководство за експлоатация, сертификати и друга документация, на
български език.
5.3.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

се

задължава

да

уведоми

писмено

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три работни дни предварително за готовността
си да предаде автомобилите на определена дата.
5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълно техническо
обслужване на доставените автомобили в гаранционните срокове по т. 2.2
на този договор, при условията, посочени в раздел IХ от настоящия
договор.
5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучение на
служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще управляват и поддържат
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автомобилите с оглед на сигурна и икономична експлоатация, без
ограничение по време и тематика на обучението от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при необходимост да осигури и регулярно обучение.
Цената на обученията е включена в цената на договора.
5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя и своевременно да
актуализира софтуера и специализираната информация отнасяща се до
доставените

автомобили.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

подменя

безплатно

диагностичната апаратура и съпътстващия софтуер, ако това е необходимо
за обслужването и ремонта на доставените автомобили в гаранционните
срокове по т. 2.2.
5.7. Цената на диагностичен уред, софтуер за него, както и
периодичното обновяване на софтуера и специализиран инструмент за
ремонт и обслужване на доставените автомобили е включена в цената на
договора.
5.8. При точно изпълнение на задълженията по този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена в уговорените
срокове и условия.
5.9. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за
изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в
Приложение № 3 към настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати определената в т. 3.1
цена по начин, размер и срок, определени с клаузите на договора.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме автомобилите в
рамките на работното време от 8:30 до 17:30 часа, след получаване на
уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.3 от договора.
6.3. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за
изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват протоколите по договора са посочени в
Приложение № 3 към настоящия договор.
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VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
7.1.

Предаването

на

автомобилите

от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със съответната техническа документация, се извършва в
гр. София, в гаража на Националната служба за охрана - бул. "Черни връх"
№ 43.
7.2.

За дата на предаване на автомобилите се счита датата на

фактическото им предаване и подписване на приемателно-предавателния
протокол, подписан от надлежно упълномощени представители на
страните по договора.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид, да провери
съответствието на автомобилите и оборудването към тях с договореното в
присъствие на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да направи
възражения за недостатъците, които могат да бъдат забелязани при
обикновен оглед.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
8. Собствеността върху доставените автомобили и рискът от
случайно им погиване или повреждане преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на фактическото им предаване и
подписване на приемателно-предавателния протокол по т. 7.2 от договора.

IХ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
9.1.

Сервизното

обслужване

и

ремонтните

дейности

на

автомобилите в гаранционните срокове по т.2.2 се извършват в сервиза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. Гаранцията се осъществява като подмяна на детайлите,
признати за дефектни. След подмяната им в сервиза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
дефектиралите части се връщат на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ.
9.3. Гаранцията на подменените части изтича с изтичането на
гаранционните срокове по т.2.2.
9.4.

Гаранцията

отпада,

когато

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

не

спазва

техническите инструкции за експлоатация на превозното средство
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(упътването), както и когато не използва предмета на доставка в
съответствие с нормалното му предназначение.
9.5. Извън гаранцията остават повреди, дължащи се на небрежна
и/или неправилна експлоатация, съхраняване или транспортиране.
9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените си лица по този договор
предявява писмено пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционните претенции след
установяване на даден дефект.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. Настоящият договор се прекратява:
10.1.1. С изтичане на неговия срок;
10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
10.1.3. При наличието на непредвидени обстоятелства по т. 11.3 от
договора;
10.1.4. Едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато:
а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по договора и/или
го изпълни неточно и/или достави автомобил/и, който/които не
съответства/т на договорените функционални и технически параметри. В
този

случай

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

задържа

гаранцията

по

т.

4.1.,

а

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 15 % (петнадесет процента) от
стойността по т. 3.1 от договора без начислен ДДС и връща получените
авансови плащания по договора.
б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката с повече от 30 (тридесет)
календарни дни след договорения срок по т. 2.1. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по т. 4.1, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер 15 % (петнадесет процента) от стойността по т. 3.1 от
договора без начислен ДДС и връща получените авансови плащания по
договора.
в) В резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за
претърпените вреди от сключване на договора.
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10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за
вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените
неустойки по реда на този раздел.

ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. "Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са
обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са
резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно
изпълнението при договорените условия.
11.2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите
задължения по него. В този случай възложителят дължи на изпълнителя
обезщетение само за направените от изпълнителя разноски за участие в
процедурата до момента на сключването на настоящия договор.

ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ
12.1. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са
направени

в

писмена

форма

и

подписани

от

упълномощените

представители на страните.
12.2. Адресите на страните по договора са:
На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, .............., тел. .............., факс .........., e-mail
.......................
На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София п.к 1407, бул. „Черни връх“ № 43, тел.
............, факс .......... , e-mail: ............
12.3. При промяна на адресите или лицата за контакти страната
уведомява другата в срок от 24 часа. При неизпълнение на това
задължение съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
12.4. За дата на съобщението се счита:
- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
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- датата на приемане - при изпращане по факс.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
13.1. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите
по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
13.2. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото
законодателство в Република България.
13.3. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако
не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда
на ГПК пред съответния компетентен съд.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра,
по един за всяка от страните.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оферта на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Списък на упълномощените представители на страните по
договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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