КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 3СВ - 7124/26.10.2015

Днес, 26.10.2015 г., в гр.София, на основание чл. 101e от ЗОП се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Електроматериали,
принадлежности и други”, наричан по-долу за краткост „Договор“, между:
1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22 450 – София, ЕИК
129010171, със седалище и адрес на управление 1606, София, област София, община
София, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано от генералмайор Андрей Илиев Боцев, в качеството си на Командир на Сухопътните войски,
наричани по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна
и от друга страна
2. „ТМТ – ЕЛКОМ” ЕООД, ЕИК 115030737, със седалище и адрес на управление 4006
Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Източен, ул. Цариградско шосе № 53 А,
представлявано от Евгени Славев Трайчев, в качеството си на Управител, определен за
изпълнител при възлагане на обществена поръчка открита с публична покана № 9045791
по реда на глава осма „а” от ЗОП, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за своя сметка във
военно формирование 28330 – Смолян, следните стоки:
№
по
ред

Наименование на материалните средства

Количество

Цена, без ДДС

1.

Кабел СВТ 3х6 Силов кабел с медни жила

180 метра

2,42

2.

Кабел СВТ 2х2,5 Силов кабел с медни жила

30 метра

0,73

3.

Лампа луминисцентна 18 W/Т8, G13, Дължина:
600 мм, Energy ciass (EEL): А

70 броя

1,06

4.

Лампа за влагоустойчива осветително тяло Тип
„Луничка”, 12V/35W

50 броя

0,44

5.

Осветително тяло вътрешно, с датчик за
движение, 220V/70W

6 броя

13,10

6.

Датчик за движение (фотоклетка) За външно
осветление

5 броя

7,24

5 броя

0,94

7.

Изолационна лента, ролка 500 V, ПВЦ, Размери
на лентата: Дебелина – не по – малко от 0,13
мм; Ширина – не по – малко от 19 мм; Дължина
– не по – малко от 18 м.

8.

Контакт за TV – извод, скрит монтаж

10 броя

2,34

9.

Контакт за телефонен извод, скрит монтаж

10 броя

2,04

10.

Ключ – карта за прекъсване на ел. Напрежение,
скрит монтаж

10 броя

4,14

11.

Прекъсвач (УМ – Шалтер) За прекъсване на
външно и вътрешно напрежение 160А/330V

1 брой

104, 35

12.

ДИН – шина за нареждане на предпазители

2 метра

5,24

13.

Нулева шина за зануляване на ел. табла

1 метър

11,33

14.

Букса за ТV - извод

24 броя

0,14

15.

Конектор за телефон

24 броя

0,11

16.

Контакт тип „Шуко” за скрит монтаж, 250 V, 16 А

15 броя

1,14

17.

Ключ тип „Девяторен” за скрит монтаж

10 броя

1,28

18.

Ключ тип „Сериен” за скрит монтаж

6 броя

1,37

19.

Предпазител, 3Р автоматичен 10А/500V

15 броя

8,01

20.

Предпазител, 3Р автоматичен 20А/500V

10 броя

8,01

21.

Предпазител, 3Р автоматичен 32А/500V

6 броя

8,01

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 1 226,59
(Хиляда двеста двадесет и шест лева и 0.59 ст.), без включен ДДС и 1 428,94 (хиляда
четиристотин двадесет и осем лева и 0.94 ст.), с включен ДДС.
3. Заплащането на дължимата сума се извършва въз основа на предоставена във
военно формирование 28 330 – Смолян, фактура от страна на изпълнителя и подписан от
страните приемателно – предавателен протокол.
4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 дни
считано от деня на предоставяне на документите по предходната точка.
5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 32 UNCR 7630 1043 9979 57
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Пловдив

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Евгени Славев Трайчев
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по т. 5 в деня на извършване на промените. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок и той е извършил плащане, счита
се, че плащането е надлежно извършено.
7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на настоящия
договор.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8. Срок за изпълнение на доставката по т.1 е 1 (един) месец, считано от влизането в
сила на договора.
9. Договорът влиза в сила от момента на сключването му.
10. Мястото на изпълнение на поръчката е военно формирование 28 330 – Смолян
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
11.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонения доставката
съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
11.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. Да прави рекламации при установяване на доставка, която не е в съответствие с
техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.4. При повреждане на стока изцяло или отчасти, както и при наличието на явни
недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е знаел, същият може да върне
стоката и да иска обратно цената или да направи отбив от цената, или да иска
отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
12.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма
всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска
тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
13.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
13.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
доставката по договора.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
14.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
14.2. Да достави на Възложителя стоки, които да отговарят на утвърдените
стандартизационни документи и изискванията на Възложителя съгласно техническата
документация.
14.3. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
15. Приемането на доставката по т. 1 се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
16. Приемането на доставката по настоящия договор се удостоверява с подписване от
лицата по т. 15 на двустранен протокол.
VI. РЕКЛАМАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

17. Рекламации за скрити дефекти се правят не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата
на доставката.
18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и
недостатъци в качеството, да свика комисия, в която да участва представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител – да състави акт с
представител на „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД.
19. При забавяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаването на дължимите стоки
той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не повече от
петнадесет процента от стойността на дължимите стоки.
20. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се забави повече от 10 дни с предаването на
стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. Развалянето има действие от
деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено уведомление.
21. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се забави със заплащането на уговорената в
настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки
просрочен ден, но не повече от петнадесет процента от дължимата сума.
22. 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. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
23. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
24. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора,
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
25. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
26. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
27. Настоящият договор се прекратява:
27.1. С изтичане на срока.
27.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
27.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
27.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
27.5. С окончателното му изпълнение;
27.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
27.7. 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 уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
28.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 работни
дни;
28.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
28.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.

28.5. използва подизпълнител, без да е посочил това в офертата си.
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно със 7 - дневно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дейности по изпълнение на договора.
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
30. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
31. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна.
32. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на
стария адрес.
33. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
34. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
35. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация – приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение – приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 3 към
настоящия договор.
4. Свидетелство за съдимост.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

....../П/......

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
АНДРЕЙ БОЦЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......./П/........
„ТМТ - ЕЛКОМ” ООД
УПРАВИТЕЛ
ЕВГЕНИ ТРАЙЧЕВ

