КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ ___________/_____________

Днес, ..........2015 г ., в гр. София на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), между:
1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450, ЕИК
129010171, със седалище и адрес на управление 1606 София, област София,
община София, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано
от генерал-майор Андрей Илиев Боцев, в качеството си на Командир на
Сухопътните войски, наричан в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. „....................” ................, ЕИК ..................., със седалище и адрес на
управление: ................, област ....................., община ..........., ул. „...........”, №......... и
адрес за кореспонденция: ............................, представлявано от ................................, в
качеството си на Управител, определено за изпълнител, след проведена
обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с № ................... на
Публична покана в Портала за обществените поръчки, наричан в настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА, НАРИЧАН ПО – ДОЛУ ЗА
КРАТКОСТ „ДОГОВОРА”, С ПРЕДМЕТ „СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТКА НА
ГЕОПРОСТРОНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ”, ПО – СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ
С П О Р А З У М Я Х А З А С Л Е Д Н О ТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави за своя сметка следното:
„Софтуер за обработка на геопространствена информация” – 1 (един) брой,
съгласно Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1), а
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и заплати, съгласно Ценовото предложение
(Приложение № 2) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, оформени като неразделна част от този
Договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА
Чл. 2. Срокът на договора, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави
„Софтуер за обработка на геопространствена информация” – 1 (един) брой е до 60
(Шестдесет) дни, считано от датата на влизането му в сила между страните.
Договорът влиза в сила между страните от датата на предоставяне на Платежното
нареждане за внесената парична гаранция, при условията на чл. 4, ал. 2 от този
Договор.
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Чл. 3. (1) Мястото на доставката „Софтуер за обработка на геопространствена
информация” – 1 (един) брой е Военно формирование 28 610 – София, находящо се
в гр. София, ул. „......................” № .................
(2) Предаването и приемането на изпълнението на доставката се извършва,
чрез подписване на двустранен Приемо – предавателен протокол (за съответствие
на доставеното – вид, количества, комплектация) между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни представители.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде цялата техническа и
потребителска документация, включително гаранционни документи.
(4) За дата на изпълнение на договора се счита датата, на която е подписан
Приемо – предавателен протокол за доставката.
(5) Качеството на доставения „Софтуер за обработка на геопространствена
информация” трябва да отговаря на техническите стандарти на производителя,
изискванията на българското законодателство и декларираното в Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3).
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител се задължава да прегледа
внимателно доставката и да впише всички свои възражения за недостатъци в
Приемо – предавателния протокол.
(7) Подписването на протокола без забележки има силата на приемане на
доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на „скрити недостатъци”,
които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на доставката.
Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в
гаранционния период дефекти и/или несъответствия, за които се прилагат
правилата на Договора и условията на гаранционните документи.
(8) Собствеността върху оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
след подписване на Приемо – предавателния протокол.
(9) Приемането на доставените материални средства, предмет на този
Договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
лица, както следва:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: --------------------------------------------------------------------- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: --------------------------------------------------------------------III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Общата стойност на доставката предмет на настоящия Договор,
регламентирана в чл. 1 и съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в
размер на ................. (.........................) лева, с включен ДДС. Договорената цена е
окончателна и не подлежи на промяна за срока на настоящия Договор.
(2) В срок до 15.12.2015 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати 100%
авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума в предходната алинея с платежно
нареждане по банков път, по следната банкова сметка посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: ......................................
BIC: ....................................
IBAN: .............................................
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА....................................,
чрез: Военно формирование 28 610 – София, срещу внасяне на парична гаранция от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 (Три) дни от сключване на настоящия Договор
по следната банкова сметка:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща 100% от
стойността на договора. Внасянето на паричната гаранция се удостоверява от
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предоставяне на Платежно нареждане.
Разходите по откриването и обслужването на паричната гаранция са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване – за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
За извършване на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на издадена
фактура, която трябва задължително да съдържа подробен опис на доставката,
предмет на Договора с единична цена и обща сума, с включен ДДС.
Данните на Военно формирование 28 610 – София за издаване на фактурата са
следните:
БУЛСТАТ: .........................
МОЛ: ................................................
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на посочената банкова сметка,
същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 – дневен срок от
настъпването на това обстоятелство.
(3) Паричната гаранция е със срок не по – малък от 30 (Тридесет) дни, след
окончателно изпълнение на предмета на настоящия Договор.
(4) Паричната гаранция ще бъде използвана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
обезпечение за точното и своевременно изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави всякакви
удръжки от гаранцията, включително дължими неустойки по повод неизпълнение на
задължения по Договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава паричната гаранция по Договора в 30
(Тридесет) дневен срок, след окончателното приключване на Договора, след
уреждане на всички финансови претенции между страните, без да се дължат лихви
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на писмено искане за освобождаване на
гаранцията, в което задължително се посочва регистрационният номер на Договора,
ведно с двустранно подписан Приемо – предавателен протокол за приемане на
доставените материални средства, предмет на договора и Документ доказващ
гаранционното обслужване в периода на експлоатацията на продукта, който трябва
да бъде не по – малък от 12 месеца.
(6) В случай, че посочените в ал. 5 документи са нередовни или не са
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на
нередностите.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата договорена в чл. 4, ал. 1
в размера, по начина, съгласно условията уговорени в чл. 4, ал. 2 от настоящия
договор.
Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в
договорения срок, в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги
предаде, придружени с необходимите документи съдържащи описание по
модел/марка, производител и технически характеристики, като предостави на
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи удостоверяващи, че:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ притежава сертификат за софтуера;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 (БСД EN ISO
9001:2008) или еквивалент;
3. Материалните средства предмет на договора съответстват на всички
параметри на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Материалните средства предмет на договора не са втора употреба, за което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави декларация удостоверяваща произхода.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ
удостоверяващ гаранционния срок с гаранционни условия, който не може да бъде
по-малко от 12 месеца от датата на доставката. В гаранционния срок
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване в периода на
експлоатацията на продукта, както и декларация за съответствие съгласно БДС EN
ISO/IEC 17050 – 1:2010.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да гарантира, като представи на
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ, че лиценза на програмния продукт,
предмет на Договора е безсрочен.
Чл. 6а. С цел осигуряване на пълноценното използване и експлоатация на
доставения софтуерен продукт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от
приемане на доставеното да проведе обучение на до трима военнослужещи от
състава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
материалните
средства:
„Софтуер
за
обработка
на
геопространствена информация”, предмет на настоящия Договор, ведно с документи
удостоверяващи изискванията на чл. 6, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 и 4, Техническата
документация и инструкция за експлоатация, Приемо-предавателен протокол и
Гаранционни документи.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в
размера, по начина и в срока уговорени в настоящия Договор, след представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи, съгласно договореното в чл. 4,
ал. 2 в Договора.
VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя издадена от него гаранционна карта с
гаранционни условия за гаранционно обслужване за доставените материални
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с минимален срок за в периода на експлоатацията на
продукта – не по-малко от 12 месеца от датата на доставката.
(2) При възникване на програмни грешки и конфликти установени при
експлоатацията на продукта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява
техническа поддръжка за периода на гаранционната поддръжка.
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или неговия представител е длъжен, при
установяване на количествени и качествени несъответствия при предаване и
приемане на доставката и/или установени недостатъци да уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последния отстранява в 3 – дневен срок констатираните
недостатъци.
(2) При скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
изпраща Рекламационно писмо за установените такива на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а
последния извършва в 7-дневен срок проверка в присъствието на представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след съставен двустранен констативен протокол поправя или
заменя за своя сметка некачествените или дефектни стоки, в зависимост от
особеностите на установения недостатък и гаранционните условия, предвидени в
Гаранционната карта.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава за времето на гаранционната
поддръжка отстраняването на възникнали проблеми при крайния потребител да се
извършва от сертифициран представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 24 часа след
уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предварително указаните точки и лица за
контакт.
Чл. 12. При лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Чл. 13. При частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 3 % (три на сто) от стойността на неизпълнената част.
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Чл. 14. В случай на забава с повече от 3 дни от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
предаването на доставката предмет на настоящия договор, дължи неустойка в
размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден върху стойността на
недоставеното в срока оборудване, но не повече от 3 % (три на сто) от стойността на
дължимите стоки.
Чл. 15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се забави повече от 7 (седем) работни
дни доставянето и предаването на материалните средства предмет на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали едностранно договора. Развалянето има действие
от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получил писмено уведомление.
Чл. 17. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се забави с повече от 3 дни със
заплащането на уговорената в настоящия договор сума, дължи неустойка в размер
на 0,5% (нула цяло и пет на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три на
сто) от дължимата сума.
Чл. 18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от
правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над
размера на неустойката.
VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 19. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията
си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на
непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън
разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави
изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила).
Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже
причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата
сила.
(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с
надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със
съставяне и подписване на двустранен протокол.
(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3
(три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна.
При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на
форсмажорни обстоятелства.
(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на
непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.
(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е
случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или
ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде
преодоляно.
(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се
спира.
VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Този договор се прекратява на следните основания:
1. С изпълнение на предмета на договора;
2. По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма;
3. При обективна невъзможност за изпълнение на доставката;
4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с
10 – дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено
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уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл. 21. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се забави повече от 5 дни с
изпълнението на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
Развалянето има действие от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено
уведомление.
Чл. 22. (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с
българското законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва Договор за продължаване
на договора с правоприемника. Договорът за продължаване на настоящия договор
се сключва само с правоприемник за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47,
ал.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изискванията
относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят
промени в настоящия договор. Когато при преобразуването дружеството на
първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия
изпълнител – правоприемник.
(2) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правоприемника не отговаря на
условията на предходната алинея, изр. Второ, настоящият Договор се прекратява по
право, като изпълнителят, съответно правоприемника дължи обезщетение по общия
исков ред.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от
10 работни дни.
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по Договора.
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това обстоятелство в
офертата си, или ако е посочил подизпълнител, то същият е различен от този
посочен в офертата му.
5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 24. Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи
заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на
незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
IХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 25. Изменение и допълнение на клаузите на настоящия Договор се
извършват с Допълнителни двустранни писмени споразумения, оформени като
неразделна част от Договора. Страните спазват ограниченията, установени в Закона
за обществените поръчки при договарянето на клаузите на тези Допълнителни
споразумения.
Чл. 26. Всички изменения и допълнения към настоящия договор се сключват в
писмена форма.
Чл. 27. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването
изпълнението и прекратяването на настоящия договор се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
Чл. 28. Нищожността на която и да е клауза от договора не води до
нищожността му като цяло.
Чл. 29. (1) За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните
са:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408,
факс: 02/9223413, E-mail: dop_sv@abv.bg
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- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...........................................................;
(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси,
без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения,
уведомления и други подобни.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални
екземпляра - по един за всяка от страните, състои се от 7 (седем) страници.
Договорът включва още следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение 1: Технически изисквания на Възложителя;
2. Приложение 2: Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение 3: Техническо предложение на Изпълнителя;
4. Приложение 4: Свидетелство за съдимост;
5. Приложение 5: Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки;
6. Приложение 6: Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

КОМАНДИР
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

„..............” ..............

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
АНДРЕЙ БОЦЕВ

УПРАВИТЕЛ
................................
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