Приложение № 1
към обява за събиране на оферти

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ
за изготвяне на оферта за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл. 187 – чл. 188 от Закона за обществените поръчки
с предмет: „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси
и селскостопански машини“
Кратко описание на поръчката.
Предметът на поръчката е:
1/ доставка на летни гуми за леки автомобили;
2/ доставка на гуми за камиони, автобуси и селскостопански машини.
Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на влизане в сила на договора за
възлагане поръчката до 31.10.2018 г.
Прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 40000.00 (четиридесет хиляди) лева без
ДДС.
Критерий за възлагане на поръчката: икономически най-изгодна оферта с критерии
за възлагане „най-ниска цена“. На първо място се класира офертата (участника) с най-ниска
предложена цена - общата цена в лева на летни автомобилни гуми, посочени в техническа
спецификация – приложение № 2 към обявата. Изпълнителят е длъжен да посочи в ценовото
си предложение конкретна крайна цена в лева с ДДС на летни автомобилни гуми, посочени в
техническа спецификация – приложение № 2 към обявата, като се съобрази със следните
изисквания на възложителя:
а) за всеки от посочените конкретни размери в техническа спецификация –
приложение № 2 изпълнителят да предложи цена за летни гуми за леки автомобили от една
от марките гуми, оценени с оценка „добър“ (+) в тест на ADAC (Allgemeiner Deutscher
Automobil-Club e.V.) от 2018 г. за летни гуми с размер 205/55/R16 или размер 175/65R14.
б) предложенията на изпълнителя да са съобразени с техническата спецификация –
приложение № 2 към обявата, включително предвидения в нея скоростен индекс.
Предлаганите единични цени трябва да са посочени в български лева с ДДС с точност
до втория знак (включително) след десетичната запетая и са крайни (следва да включват
всички разходи за изпълнение на поръчката, включително доставката до склада на НСО,
намиращ се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43). Конкретните марки и размери летни гуми,
включени в ценовото предложение на участника, възложителят има право да закупува по
предложените от участника крайни конкретни цени.
Участниците, които не отговарят на условията, посочени в изискванията на
възложителя, няма да бъдат допуснати до етапа на оценяване на ценовите предложения.
Класиране
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред съгласно предложената от
всеки участник обща цена, като на първо място се класира офертата с най-ниска цена.
Изисквания на възложителя към съдържанието на офертата и към изпълнението
на обществената поръчка.
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1. „Гуми” по смисъла на настоящата обява са оригинални, нови и неупотребявани
гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини, като
оригиналността им се удостоверява със съответните сертификати.
2. Участниците да могат да доставят всички размери на летни гуми за леки
автомобили, посочени в техническа спецификация – приложение № 2 към обявата.
3. Възложителят изисква предлаганите му с офертата на участниците и впоследствие
доставяни от изпълнителя гуми за леки автомобили да са произведени в Европейския съюз
или Япония, или Южна Корея.
4. Възложителят изисква предлаганите му с офертата на участниците и впоследствие
доставяни от изпълнителя гуми за леки автомобили да са произведени през 2018 г. или през
2017 г.
5. По отношение на предлаганите в ценовото предложение марки гуми, участникът, в
случай, че не е производител, да е официален представител или оторизиран дилър, или
оторизиран
представител,
или
официален
вносител
на
съответния
производител/производители за доставка на гуми на територията на Република България.
Това си качество участникът да докаже, като представи с офертата си заверени копия
на сертификати/удостоверения/оторизационни писма или други документи,
установяващи правата на представителство/оторизация на участника.
6. При сключване на договор за изпълнение на поръчката, участникът се задължава да
предостави на възложителя постоянен достъп онлайн (online) до складовите си наличности
от гуми и актуалната си ценова листа на дребно за гуми.
7. Участниците се задължават да доставят на възложителя и други гуми освен
посочените в техническа спецификация – приложение № 2, като цената на гумите, които не
са посочени в техническа спецификация – приложение № 2 се формира на основата на
действащата към момента на доставката ценова листа на дребно на участника с прилагане на
процент търговска отстъпка. Ако изпълнителят на поръчката притежава уебсайт/интернет
магазин, чрез който предлага продажба на гуми, обявената на уебсайта/интернет магазина
базова/основна цена на съответната гума (без начислена отстъпка) се счита за действащата
към момента на доставката ценова листа на дребно и към нея се прилага търговската
отстъпка, предложена от участника с офертата по настоящата обществена поръчка.
Участниците задължително посочват в ценовото си предложение с какъв процент търговска
отстъпка от действащата към момента на доставката ценова листа на дребно ще доставят на
възложителя гумите, които не са посочени в техническа спецификация – приложение № 2.
8. С договора за изпълнение на поръчката участникът се задължава в срока за
изпълнение на договора да разполага със склад или магазин на територията на гр. София, в
който да продава най-малко посочените в техническа спецификация – приложение № 2 гуми.
„Склад или магазин“ по смисъла на предходното изречение означава място, от което в
неотложни случаи представител/оторизиран служител на възложителя може пряко да закупи
необходима на възложителя гума.
9. Участникът е длъжен да предложи гаранционен срок за доставяните гуми в
размер не по-кратък от срока, определен от производителя на гумите и не по-малко от 24
месеца, считано от датата на издаване на фактурата и предаването на доставката.
10. Възложителят не се задължава да заявява и съответно закупи гуми на стойност,
равна или близка на прогнозната стойност на обявата. Възложителят има право да заявява и
закупува гуми съобразно неговите потребности.
11. Възложителят има право да избира и закупува видове/марки/модели гуми
съобразно своите потребности и наличностите в ценовите листи на доставчика, като
дължимата от възложителя цена се формира, както следва:
а/ за гумите, посочени от участника в ценовото му предложение – посочените от
участника с офертата конкретни крайни цени;
б/ за гумите, които не са посочени от участника в ценовото му предложение: спрямо
цените в актуалната ценова листа/листи на дребно на доставчика се прилагат посочените от
участника с офертата проценти търговски отстъпки (отстъпките за: гуми за леки автомобили;
камиони, автобуси и селскостопански машини).
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12. Начин на заплащане на доставките: за всяка отделна доставка/покупка
възложителят има право да избере начина на плащане - в брой или по банкова сметка на
изпълнителя, като при плащане по банков път срокът за плащане е до 30 календарни дни
след издаване на фактурата и предаването ѝ на възложителя заедно с доставката.
13. Срок за изпълнение на поръчката: от датата на влизане в сила на договора за
възлагане поръчката до 31.10.2018 г.
14. Място на изпълнение на поръчката: заявените гуми се предават по избор на
представителите/оторизираните служители на възложителя:
1/ в склада на изпълнителя на представител на възложителя или
2/ в склада на възложителя от представител на изпълнителя.
15. Участникът задължително заявява в офертата си, че е съгласен с условията и
изискванията на възложителя, предвидени в тази обява и нейните приложения, включително
проекта на договор.
16. За участие в процедурата участникът представя оферта, която трябва да
съответства напълно на изискванията на възложителя. Участници, чиито оферти не
отговарят на изискванията на възложителя, се отстраняват от участие в процедурата
на поръчката.
17. Участниците да представят с офертата си следните документи:
а/ данни за лицето, което прави предложението – представяне на участника с
попълване на образец – приложение № 3 към обявата;
б/ техническо предложение, попълнено съгласно образец - приложение № 4;
в/ ценово предложение, попълнено съгласно образец - приложение № 5;
г/ заверени копия на сертификати/удостоверения/оторизационни писма или
други документи, установяващ правата на оторизация/представителство на участника, във
връзка с т. 5 от настоящия раздел „Изисквания на възложителя към съдържанието на
офертата и към изпълнението на обществената поръчка“. При представяне на заверено копие
от оригинала на чужд език, се представя и заверен от участника превод на документа на
български език;
д/ декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - съгласно образец - приложение № 6;
е/ декларация за отсъствието на основанията за задължително отстраняване по чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - съгласно образец - приложение № 7;
ж/ декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари - съгласно образец - приложение № 8;
з/ декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - съгласно
образец - приложение № 9.
18. Език, представителна власт и заверка на копията.
Офертата се подава на български език. Всички документи, съдържащи се в офертата,
които са на чужд език, се представят и в превод на български език, за верността на който
отговаря участникът. Всички документи, представени от участниците в процедурата и цялата
кореспонденция между тях и възложителя са на български език.
Всички документи в офертата да бъдат подписани и подпечатани от лицето/лицата,
които представляват участника или от лице с нотариално заверено пълномощно.
Документи, представени под формата на копия, да бъдат заверени от представляващия на
всяка страница с надпис „вярно с оригинала”, подписани и подпечатани.
19. Подаване на офертите: Офертата и всички останали документи към нея трябва да
бъдат представени в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №
43, звено „Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на
управленската дейност“ (деловодството) на Националната служба за охрана (НСО). Пликът
се надписва по следния начин: наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на
участника; предмета на обществената поръчка, за която участникът подава оферта.
20. Срок на валидност на офертите: 30.04.2018 г.
21. Документи за сключване на договора:
1/ документите по чл. 58, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
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2/ оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, която се представя в една от
следните форми: банкова гаранция, парична сума по банкова сметка на възложителя или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три процента/ от прогнозната стойност на
поръчката без ДДС и със срок на валидност 30.11.2018 г. В платежния документ, в
банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора. Условията и сроковете за
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.
22. За документите, за които възложителят е предвидил образци, участниците подават
съответните документи на офертата чрез попълване на образците. В образците изписаните в
курсив /шрифт Italic/ думи са пояснения/указания на възложителя. Ако желае, при
попълването на образците участникът може да изтрие изписаните с курсив /шрифт Italic/
думи. В образците са оставени празни редове (полета), маркирани в долната им част с точки
или линии. В тези празни полета участникът трябва да попълни предложенията си или други
изискващи се данни.
23. Предвиденото в настоящата документация да се тълкува и изпълнява при
пълно и стриктно съобразяване със ЗОП и ППЗОП. За неуредените от настоящата
документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
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Приложение № 2
към обявата

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Размер
185/60R14
195/70R14
205/75R14
195/55R15
225/70R15
205/55R16 ROF
205/60R16
205/80R16
215/55R16
215/60R16
225/55R16
225/60R16
255/65R16
225/50R17
235/55R17
235/60R17
245/55R17
235/45R18
245/45R18
255/55R18
265/60R18
285/60R18
255/50R19
285/45R19
275/45R19
285/50R20

Товарен
индекс
минимум
82
91
107
85
112
91
92
104
93
99
99
98
109
94
103
102
102
98
100
105
110
116
107
111
108
112

Скоростен
индекс
минимум
H
T
Q
V
S
V
H
T
V
V
W
V
H
W
W
V
W
W
W
W
H
V
W
W
Y
V

Горивна
ефективност
максимум
E
E
E
C
C
C
C
F
C
C
C
C
F
C
B
C
B
C
C
E
C
B
C
C
C
C

Спиране на
мокро
максимум
B
C
C
C
C
B
B
E
A
C
B
C
E
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
B
A
C

Външен
шум в dB
максимум
69
72
72
71
67
68
70
72
69
71
72
71
73
71
70
70
71
72
72
71
70
69
72
71
70
74
Сума:

Брой
16
8
4
4
20
28
8
4
4
8
24
16
4
12
44
16
16
8
4
4
4
4
6
2
4
16
288
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Образец - приложение № 3
към обявата

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
(представяне на участника)

1. Дружество /наименование/ на участника:
………………………………………………………………………………………….
2. Правно-организационна форма: ............................................................................
3. Седалище и адрес на управление: .........................................................................
……….............................................................................................................................
4. ЕИК:.…………………………....…………..............................................................
5. Данни за контакт:
а/ телефон/и:………………………………………………………………......................
б/ факс:…………………………………………………………………………………
в/ електронен адрес:…………………………………………………..........................
г/ адрес за кореспонденция: …………………………………………………………
д/ лице за контакти (име и длъжност): …………………………………................
6. Обслужваща банка…………..…………………………………..............................
IBAN ….………………………………………………………………………………..
BIC ..................................................................................................................................
Титуляр на сметката ……………………………………………….............................

Дата: ………… 201__ г.

Подпис и печат: ………………………………

Забележка: образецът може да се попълва саморъчно или с печатащо устройство, като в
последния случай многоточията може да се изтриват.
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Приложение № 4
към обявата
ДО
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
гр. София, бул. „Черни връх” № 43

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет
„Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“
От _______________________________________________,
(изписва се наименованието на участника)

с ЕИК: ____________________,
представлявано от ________________________________________________________,
(изписват се имената на представителя)

в качеството на ______________________ (изписва се длъжност или друго качество).

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
Заявявам желанието ни за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка на
гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“, както и следното:
1. Декларирам, че съм запознат с обявата за събиране на оферти по посочената
обществена поръчка и с приложенията към обявата. Съгласен съм с поставените от Вас
условия и ги приемам изцяло и без възражения.
2. Представляваният от мен участник може да доставя всички размери на гуми,
посочени в техническа спецификация – приложение № 2 към обявата.
3. За възложителя предлагаме гуми за леки автомобили, които са произведени в
Европейския съюз или Япония, или Южна Корея и произведени през 2018 г. или през 2017 г.
4. По отношение на посочените конкретни размери гуми в техническа спецификация –
приложение № 2 към обявата, представляваният от мен участник е производител/официален
представител/оторизиран дилър/оторизиран представител/официален вносител на съответния
производител/производители за доставка на гуми на територията на Република България.
Това си качество участникът доказва, като представяме с офертата си заверено копие от:
______________________________________ (описание на представените с офертата
сертификат/удостоверение/оторизационно писмо или друг документ, установяващ
правата на представителство/оторизация).
5. При сключване на договор за изпълнение на поръчката, участникът се задължава да
предостави на възложителя постоянен достъп онлайн (online) до складовите си наличности
от гуми и актуалната си ценова листа на дребно за гуми.
6. С договора за изпълнение на поръчката участникът ще се задължи в срока за
изпълнение на договора да разполага със склад или магазин на територията на гр. София, в
който да продава най-малко гумите, посочени в техническа спецификация – приложение № 2
към обявата и съответстващи на изискванията на възложителя.
7. Предлагам гаранционен срок за доставяните гуми в размер не по-кратък от срока,
определен от производителя на гумите и не по-малко от 24 месеца, считано от датата на
издаване на фактурата и предаването на доставката.
8. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проекта на договор за обществената
поръчка, приложен към обявата.
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9. Декларирам, че при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд.
10. Декларирам, че направените от нас предложения с настоящата оферта са валидни
за срок до 30.04.2018 г. включително (срок на валидност на офертата по смисъла на т. 5 от
Приложение № 20 към чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки).
11. Декларирам, че представляваният от мен участник ………………………………….
/изписва се наименованието на участника/ не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в
настоящата обществена поръчка
12. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в обявата и
приложенията към нея, като при изпълнението на обществената поръчка ще се придържаме
точно към изискванията на възложителя, техническата спецификация към обявата и към
всички действащи нормативни актове и стандарти, които се отнасят до изпълнението на
поръчката.
Известна ми е отговорността, която нося по НК за верността на декларираните от мен
обстоятелства.

__________201__ г.
дата

Подпис:
печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника)

Забележка: документът се подписва от едно/повече лица, което/които могат
самостоятелно да представляват участника, като текстът се адаптира съобразно
правно-организационната форма на участника и броя на подписващите представители.
Образецът може да се попълва саморъчно или с печатащо устройство, като в последния
случай линиите в долната част на редовете може да се изтриват.
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Образец - приложение № 5 към обявата
ДО
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
гр. София, бул. „Черни връх” № 43
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет:
„Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“
От _______________________________________________,
(изписва се наименованието на участника),

с ЕИК: ____________________,
представлявано от ________________________________________________________,
(изписват се имената на представителя)

в качеството на ______________________ (изписва се длъжност или друго качество).
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
1. Във връзка с представената от нас оферта за участие в обществена поръчка с
предмет: „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански
машини“, Ви предлагаме следната ценова оферта:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Размер
185/60R14
195/70R14
205/75R14
195/55R15
225/70R15
205/55R16
ROF
205/60R16
205/80R16
215/55R16
215/60R16
225/55R16
225/60R16
255/65R16
225/50R17
235/55R17
235/60R17
245/55R17
235/45R18
245/45R18
255/55R18
265/60R18
285/60R18
255/50R19
285/45R19
275/45R19
285/50R20

Това- Скорорен
стен
индекс индекс

Горивна Спира Външен
ефектив- -не на шум в
ност
мокро
dB

Марка и модел

Цена в лева
с ДДС за
един бр.
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Предлаганите единични цени са посочени в български лева с ДДС с точност до втория
знак (включително) след десетичната запетая и са крайни.
Обща стойност на гумите от таблицата по настоящата т. 1: _____________
(словом: __________) лева с ДДС.
2. Във връзка с изискването на възложителя да доставяме и други летни гуми за леки
автомобили освен посочените в техническа спецификация – приложение № 2 към обявата,
заявяваме следното:
Предлагаме процент търговска отстъпка от актуалната ни ценова листа на дребно на
летни гуми за леки автомобили в размер на: …. % (словом: … процента).
Задължаваме се да доставяме на възложителя и други летни гуми за леки автомобили
освен посочените в техническа спецификация – приложение № 2 към обявата, като цената на
летните гуми за леки автомобили, които не са посочени в техническата спецификация –
приложение № 2 към обявата, се формира на основата на действащата към момента на
доставката наша ценова листа на дребно с прилагане на процента търговска отстъпка, а
именно: _____ % (словом: ______ процента).
3. Във връзка с изискването на възложителя да доставяме и гуми за камиони, автобуси
и селскостопански машини, заявяваме следното:
Задължаваме се да доставяме на възложителя и предлагаме процент търговска
отстъпка от актуална ценова листа на дребно на гуми за камиони, автобуси и
селскостопански машини в размер на: ___ % (словом: __ процента).
Декларираме, че посочената по-горе предложена от нас цена ще остане непроменена
по време на изпълнението на обществената поръчка и включва всички разходи за изпълнение
на обществената поръчка, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания съгласно
действащото законодателство.
Настоящото ценово предложение е валидно до 30.04.2018 г. включително.
________ 201__ г.
дата

Подпис:
печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника)
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Образец - приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Подписаният(ата):
_____________________________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, издадена на
_____________
от
___________________,
ЕГН
_________________,
___________________________________________________________________,
(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н.)
в ___________________________________ (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)
с ЕИК: ________________, участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка на
гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“,
ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че:
1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и
чл. 352-353е от Наказателния кодекс (в случай на реабилитация – посочва се изрично).
2. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.
1, в друга държава членка или трета страна (в случай на реабилитация – посочва се изрично).
3. В настоящата процедура нямам конфликт на интереси по смисъла § 2, т. 21 от
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане
на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен срок от настъпването
им.
Дата на деклариране: _______________ г.
ДЕКЛАРАТОР: ________________
име, фамилия, длъжност, подпис и печат
Забележка: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се
подписва от лицата, които представляват участника - членовете на управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи, посочени конкретно в чл. 40 ППЗОП.
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Образец - приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
Подписаният(ата):
_____________________________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, издадена на
_____________
от
___________________,
ЕГН
_________________,
___________________________________________________________________,
(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н.)
в ___________________________________ (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение)
с ЕИК: ________________, участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка на
гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“,
ДЕКЛАРИРАМ пред възложителя, че:
1. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, ________________________
няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихви по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (в случай на допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила – посочва се изрично).
2. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, _________________________
не е предоставял пазарни консултации и не е участвал в подготовката на обществената
поръчка.
3. Участникът/участникът в обединение, което не е ЮЛ
а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
б) е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на
провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен срок от
настъпването им.
Дата на деклариране: _______________ г.
ДЕКЛАРАТОР: ________________
име, фамилия, длъжност, подпис и печат
Забележка: декларацията се представя от поне едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.

12

Образец - приложение № 8
(съгласно образец - приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:__________________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
с ЕГН _________________, с постоянен адрес ________________________________________,
гражданство________________________, л.к. № (документ
за самоличност
№):
_______________________, издаден/а на ______________ от _________________, в качеството
ми на ____________________________________________________________________________,
(ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н.)
в _________________________________________________ - БУЛСТАТ ____________________,
данъчен номер _______________________, участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет:
„Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка), в размер ……………
……………………………………………………………………………………………………………
имат следния произход:…………………….....………..………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………..
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране: __________________ г.
ДЕКЛАРАТОР: _________________
име, фамилия, длъжност, подпис и печат

Забележка:
1. Участниците следва да декларират произхода и размера на средствата, вложени като
разходи за участие в поръчката и евентуално сключване на договор, както и произхода на
средствата за обезпечаване на разходите по евентуално бъдещо изпълнение на договора.
2. При участници – юридически лица, декларацията се подписва от законния представител
или пълномощника на юридическото лице.
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Образец - приложение № 9
(съгласно образец - приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Долуподписаният/ата:_______________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН _________________, с постоянен адрес _____________________________,
гражданство_________________, л.к. № (документ за самоличност №) ________________,
издаден/а на _____________ от ___________________, в качеството ми на законен
представител (пълномощник) на _____________, вписано в регистъра при _____________,
участник/участник в обединение, което не е ЮЛ, в процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП с предмет: „Доставка на гуми за леки
автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните
физически лица:
1. ......................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .....................................................................,
постоянен адрес .........................................................,
гражданство .............................................................,
документ за самоличност ..................................................
2. ......................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .....................................................................,
постоянен адрес .........................................................,
гражданство .............................................................,
документ за самоличност ..................................................
3. ......................................................................,
(попълва се съобразно броя на лицата - действителни собственици)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране: ______________ г.
ДЕКЛАРАТОР: _________________
име, фамилия, длъжност, подпис и печат
Забележка:
Декларацията се представя за участници – юридически лица. Декларацията се
подписва от законния представител или пълномощника на юридическото лице. При участие
на обединение, декларацията се представя за всяко юридически лице, член на обединението.
Когато собственик на капитала на юридическото лице – участник/член на
обединение е друго юридическо лице, се попълват данните за физическите лица,
действителни собственици на юридическото лице – собственик на капитала на
участника/член на обединение.
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За чуждестранните физически лица се представят еквивалентни данни, съобразно
законодателството на държавата, в която участникът - юридическо лице/член на
обединение е установен.
Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари:
Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са
действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за
проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск,
което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на
сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност
идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния
представител или пълномощника на юридическото лице.
Извлечение от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на
пари:
Чл. 3. (5) Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече
от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга
подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя
25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с
нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество
или разпределение на имущество в полза на трети лица;
3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация,
организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество
или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но
са определяеми по определени признаци.
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Приложение № 10
към обявата
Проект!

ДОГОВОР
№ _________2018 г.
Днес, _______2018 г., в град София, между:
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО), с адрес гр. София, бул. „Черни
връх“ № 43, БУЛСТАТ 000698427, представлявана от генерал-майор Данчо Дяков –
началник на НСО, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
_________________________________, ЕИК _______________, със седалище и адрес на
управление __________________, представлявано от _________________________, в
качеството му на ________________, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след проведена процедура
за избор на изпълнител при условията и реда на по реда на чл. 187 – чл. 188 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони,
автобуси и селскостопански машини“, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявени от
него гуми, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приема доставените гуми и да ги заплаща
при условията на този договор.
(2) „Гуми” по смисъла на настоящия договор са оригинални, фабрично нови и
неупотребявани гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини,
като оригиналността им се удостоверява със съответните сертификати.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с гумите и
съответната стандартна техническа и потребителска документация, в т.ч. и сертификати.
(4) Страните по този договор са обвързани от:
а/ условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявата с рег. №
_________/ ___.___.2018 г. на НСО;
б/ офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по посочената обява.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАЯВКИТЕ
Чл. 2.1. Настоящият договор е със срок на действие от дванадесет месеца, считано от
датата на сключване на договора.
Чл. 2.2. Всяка доставка се извършва по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се
изпълнява в следните срокове, считано от момента на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
а/ в работния ден, следващ деня на подаването на заявката за гуми, които са налични
в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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б/ до десет работни дни за гуми, които не са налични в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
са налични в склад на доставчика на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2.3. Заявените гуми се предават по избор на представителите/оторизираните
служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
а/ в склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
б/ в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2.4. Ако приемането и предаването се извършва в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за
същото се изготвя приемателно-предавателен протокол, подписан от представителите на
страните по договора.
Чл. 2.5. За дата на предаването на гумите се счита датата на фактическото им
предаване и:
а/ подписването на приемателно-предавателния протокол, ако предаването става в
склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б/ предаването на фактурата на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако покупката
става в склада/магазина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2.6. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на гумите
преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на фактическото им
предаване и изготвянето на документите, посочени в чл. 2.5. от настоящия договор.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДОСТАВКИ
Чл. 3.1. Възложителят има право да закупува видове/марки/модели гуми съобразно
своите потребности и наличностите в ценовите листи на доставчика, като дължимата от
възложителя цена се формира, както следва:
а/ за гумите, посочени в техническа спецификация – приложение № 2 към обявата,
съответно в ценовото предложение на изпълнителя, възложителят плаща съгласно
посочените от участника с офертата конкретни крайни цени;
б/ за гумите, които не са посочени в техническа спецификация – приложение № 2 към
обявата: спрямо цените в актуалната ценова листа на дребно на доставчика се прилагат
посочените от участника с офертата проценти търговски отстъпки, а именно:
- за гуми за леки автомобили: _______ .
- за гуми за камиони, автобуси и селскостопански машини: _______ .
Чл. 3.1.1. В цената са включени всички разходи по доставката.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по-голям процент
търговска отстъпка.
За всяка доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в лева.
Чл. 3.1.2. По отношение на гумите, които възложителят закупува с прилагане на
процент търговска отстъпка (чл. 3.1., буква „б“), се прилага следното правило: ако
изпълнителят на поръчката притежава уебсайт/интернет магазин, чрез който предлага
продажба на гуми, обявената на уебсайта/интернет магазина базова/основна цена на
съответната гума се счита за действащата към момента на доставката ценова листа на дребно
и към нея се прилага предложената от участника търговска отстъпка.
Чл. 3.2. Начин на заплащане на доставките: за всяка отделна доставка/покупка
възложителят има право да избере начина на плащане - в брой или по банкова сметка
изпълнителя, като при плащане по банков път срокът за плащане е до 30 календарни дни
след издаване на фактурата и предаването й на възложителя заедно с доставката/покупката.
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Чл. 3.3. При заплащане на доставка/ки по банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда
дължимата сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN ______________
BIC: ______________
Банка: ______________
Титуляр на сметката: ________________________
ІV. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Гаранционният срок за дефект в доставяните гуми е 24 месеца. Гаранционният
срок започва да тече от датата на издаване на фактурата и предаването на доставката.
4.2. Когато се установи дефект в доставената или несъответствие между поръчаната и
доставената гума преди вграждането ѝ в автомобил, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
уведомява и връща гумата, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я заменя с нова.
4.3. Когато се прояви заводски дефект на доставената гума в гаранционния срок,
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и връща
дефектната гума, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я заменя с нова.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 5.1. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за гаранция за изпълнение на договора в размер 3 % (три
процента) от прогнозната стойност на поръчката без вкл. ДДС.
Чл. 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - банкова
гаранция, парична сума по банкова сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При избор на форма парична
сума, гаранцията се внася в следната сметка на Националната служба за охрана в
Българската народна банка: IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, BIC: BNBGBGSD.
Чл. 5.3. При избор на гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция,
текстът на банковата гаранция се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменяема, безусловна и изискуема при
първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил
задължение по договора и/или е изпълнил задължение по договора неточно. Банковата
гаранция влиза в сила от датата на издаването й, и има срок на действие до изтичане на срока
на договора по чл. 2, ал. 1, удължен с два месеца.
Чл. 5.4. Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената
парична сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора и/или го е
изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията,
независимо от формата й, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвояват суми за
неустойки и обезщетения.
Чл. 5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30
(тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора. При освобождаване на
гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви върху сумата по
гаранцията.

18

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява на електронния адрес или на факса на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите му гуми и ги получава в срока по т. 2.2. В неотложни случаи
заявяването може да стане и по друг обичаен начин.
Чл. 6.2.______ е електронният адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
или овластените от него лица изпращат заявки по настоящия договор.
Чл. 6.3. ______ е номерът на факса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
или овластените от него лица изпращат заявки по настоящия договор.
Чл. 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен чрез своите представители да информира
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани различия между доставените гуми и отразеното за тях в
придружаващите ги документи, както и за възникнали основания за рекламация и
реализиране на гаранционна отговорност.
Чл. 6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя своите служители _____ да организират,
ръководят и контролират прилагането на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заявяването
(специфицирането) на гумите и дава предварителна информация за условията на доставката.
Чл. 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
възстановява незабавно цената на заявени погрешно гуми, в срок до 5 работни дни от
предаването на доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя своите служители … да организират, ръководят
и контролират прилагането на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да достави гумите в срока по чл. 2.2. от този договор.
Чл. 7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и предава с фактура заявените
гуми.
Чл. 7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получава договорената цена за извършените доставки.
VІІI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявени от представителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гуми в срока по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на недоставените
гуми за всеки ден забавяне на доставката, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от
стойността на недоставените гуми.
Чл. 8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката по конкретна заявка с повече от 15
(петнадесет) работни дни, то ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в съществено неизпълнение
на договора, като в такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:
а/ да развали едностранно и без предизвестие договора поради неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай на разваляне на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право на неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора, или
б/ да откаже да приеме закъснялата доставка и да закупи недоставените гуми от трето
лице. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойката по чл. 8.1, а дължи на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на
недоставените в срок гуми.
Чл. 8.3. Отделно от неустойките по предходните членове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря
за всички вреди, настъпили вследствие на доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дефектна гума. В
тези случаи, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил дължимото на трето лице обезщетение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска платеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8.4. При неизпълнение на задълженията си за заплащане в срока по чл. 3.2,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забавата.
Чл. 8.5. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, довело до
развалянето му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително в случая по чл. 8.2.,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер равен на размера на
гаранцията за изпълнение на договора.
Чл. 8.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправи към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изявление за
едностранно прекратяване на настоящия договор, без да има основание за това,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % (трийсет
процента) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС (последната е посочена в обявата).
Чл. 8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойка от представената гаранция за изпълнение на договора.
Чл. 8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при наличието на непредвидени обстоятелства по смисъла и при условията на ЗОП;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с писмено двуседмично
предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения и не е длъжен да съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
мотивите си за прекратяването с предизвестие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора до момента
на прекратяването с предизвестие.
5. 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, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява
договора без предизвестие, с писмено уведомление.
Чл. 9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без
предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че
изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност
или ликвидация.
Х. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 10. (1) Адресите на страните по договора са:
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На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. _________, ______________, тел. ___________ факс _______,
e-mail ______________;
На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София п.к 1407, бул. „Черни връх“ № 43, тел. __________,
факс ___________, e-mail: ___________.
(2) 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.
(3) За дата на съобщението се счита:
а/ датата на предаване - при ръчно предаване;
б/ датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
в/ датата на приемане - при изпращане по факс.
XІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Чл. 11.1. Настоящият договор определя общите условия, при които ще се извършва
доставката на гуми от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, валидни за всяка отделна
заявка, чрез която се конкретизира предмета на съответната доставка.
Чл. 11.2. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 и
чл. 194, ал. 3 от ЗОП.
Чл. 11.3. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „б“
от ЗОП.
Чл. 11.4. Възникналите противоречия по тълкуването и изпълнението на договора
страните ще отстраняват с преговори, а при непостигане на съгласие спорът ще се решава от
компетентния български съд.
Чл. 11.5. За неуредените с този договор отношения между страните ще се прилагат
разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба.
Чл. 11.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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