Рег.№ 3286 р- 41226 от 21.10.2016 г.

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, ........ 2016 г., в гр. София, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, между:
1. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” (ГДНП), юридическо лице по
смисъла на чл. 38, вр. чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със
седалище и адрес на управление в град София, бул. „Александър Малинов” № 1, БУЛСТАТ
129010641, представлявана от Христо Богомилов Терзийски - директор на ГДНП, от една страна,
наричан по-долу „Възложител”, и
2. „ДИАНА” ООД, ЕИК: 811187662,
със седалище и адрес на управление: п.к.2700, Благоевград, пл. „Георги Измерлиев” 15,
ет.1, офис 5
представлявано от Диана Тодорова Яръмова,
действащ в качеството си на Управител, ЕГН: 6703020075, от друга страна, наричана по-долу
„Изпълнител”, се сключи този договор за обществена поръчка.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави нови, неупотребявани
външни пневматични гуми за експлоатация в пролетно-летни пътни условия на техниката от
щата на Главна дирекция „Национална полиция“, наричани в договора „стоки”, конкретизирани
като наименование, вид и характеристики в техническата спецификация на възложителя и
актуална листа на цените на дребно – Приложение № 3, неразделна част от този договор.
(2) Закупуването на „стоките“ се осъществява при възникнала необходимост за
Възложителя след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя, в която се посочват
необходимата/ необходимите „стоки“. Възложителят има право да заяви закупуването на гуми и
извън изрично посочените в техническата спецификация. Допуска се скоростния и товарния
индекс на предлаганите гуми да бъде по-висок от посочения.
(3) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя при условията на този договор:
1. Стойността на закупените „стоки“ по единични цени, посочени в Ценовата оферта на
„стоките“ – Приложение № 3, неразделна част от този договор;
2. Стойността на „стоките“, които са извън изрично посочените в Техническата
спецификация, посочени в ценовата листа на оптичния носител Приложение № 3, неразделна
част от договора с договорената търговска отстъпка в размер на 47 % (четиридесет и седем на
сто);
3. Посочените цени в ценовата листа са валидни за налични количества. При поръчка на
неналични количества ще бъдат валидни цени, спрямо новите ценови листи на заводите производители.
(4) Възложителят няма право да прави заявки по ал. 2:
1. след изтичане на срока по чл. 2, ал.1;
2. след изчерпване на стойността по чл. 12, ал. 1 от договора.
(5) Договорът се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП и предметът на договора се
изпълнява при осигуряване на финансиране.
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ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 2 (1) Срокът на изпълнение на обществената поръчка: 12 (дванадесет) месеца от датата
на подписване на договора.
(2) Срокът на изпълнение е чрез еднократна доставка: 20 (двадесет) работни дни, считано
от датата на получаване на писмена заявка.
Чл. 3. (1) Място за изпълнение – гр. София, бул. Александър Малинов, № 1, като
транспортните разходи за доставката са за сметка на Изпълнителя.
(2) Предаването и приемането на „стоките“ се удостоверява с оригинална фактура,
подписана от получател- представител/и/ на Възложителя.
(3) Рискът от случайното погиване или повреждане на „стоките“ преминава върху
Възложителя от момента, в който „стоките“ му бъдат предадени по реда на ал. 2.
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 4. Изпълнителят се задължава:
1. да изпълни задълженията си по договора с грижата на добрия търговец;
2. да предаде на Възложителя „стоките“, посочени в конкретните писмени заявки при
уговорените в договора условия и срокове;
3. да прехвърли на Възложителя правото на собственост на „стоките“ при тяхното
предаване по реда на чл. 3, ал. 2;
4. да издаде оригинална фактура за извършената доставка;
5. да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права върху
„стоките“, предмет на доставката;
6. да предоставя на Възложителя „стоки“, които са нови, неупотребявани.
7. да уведоми писмено Възложителя най-малко 1 (един) дни предварително за конкретната
дата и час на извършването на доставката;
8. да достави „стоките“ на определеното място за доставка и предаде на представители на
Възложителя доставените „стоки“ в количество, състояние и качество, съответстващо на
уговореното в този договор;
9. да достави нови гуми, произведени до 52 седмици преди срока на доставката.
10. да представи проспекти преведени на български език за предлаганите гуми от
техническата спецификация, даваща информация за техническите им характеристики;
11. да прехвърли на Възложителя риска върху „стоките“ при доставянето им и
подписването на фактурата по чл. 3, ал. 2 от този договор;
12. да отстранява недостатъците (несъответствията/ повредите) на „стоките“ за своя
сметка, установени при приемане на доставката или в гаранционния срок.
Чл. 5. Изпълнителят има право:
1. да получи цената на доставените и приети „стоки“ в размер и при условията на този
договор;
2. да иска от Възложителя да приеме заявените и доставени съгласно договора „стоки“.
Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на
договора.
Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата
страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни
насрещното си задължение по договора.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. Възложителят се задължава :
1. да прегледа чрез оправомощени от него лица заявените от него „стоки“ при тяхното
приемане в мястото на изпълнение;
2. да приеме заявените и доставените „стоки“ в мястото на изпълнение, които отговарят на
техническите спецификации;
3. да заплати цената на доставените му „стоки“ в размер и при условията на този договор.
Чл. 9. (1) Възложителят има право да получи „стоките“, описани в заявката, в сроковете и
при условията на този договор.
(2) Възложителят може да откаже да получи доставените „стоки“ в следните случаи:
1. ако доставените „стоки“ или част от тях не съответстват на заявените по вид и/или
количество;
2. ако доставените „стоки“ или част от тях са с недостатъци или не отговарят на
договорените изисквания.
(3) При недостатъци или несъответствия на „стоките“ с договореното в този договор,
Възложителят има право да иска от Изпълнителя те да бъдат заменени с качествени и с
характеристики, съответстващи на уговореното в този договор.
(4) Възложителят има право да проверява съответствието на стойностите на цените от
оптичния/хартиения носител за доставяните гуми с действителните цени на дребно за клиенти,
по които работи изпълнителя при изпълнение на договора. При установяване на неспазване на
договореностите, удостоверено с протокол от проверката, Възложителят има право да намали
размера на дължимото възнаграждение с размера на установеното стойностно нарушение.
V. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.
Чл. 10. (1) „Стоките“, предмет на договора, са с гаранционен срок: 72 (седемдесет и два)
месеца, считано от датата на получаването им по реда на чл. 3, ал. 2.
(2) Гаранцията покрива всички заводски, фабрични и други скрити дефекти при
транспортиране, складиране и съхранение.
Чл. 11. (1) В случаите, когато „стоките“ имат скрити недостатъци и/или несъответствия с
договореното, които Възложителят /респ. Оправомощените негови представители или ползващи
ги служители/ не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на „стоките“,
Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок по чл.
10 след установяване на недостатъците и/или несъответствието.
(2) За установените недостатъци и/или несъответствия се съставя констативен протокол,
подписан от представител/и на Възложителя и Изпълнителя, в срок от 3 (три) работни дни,
считано от установяване на недостатъците и/или несъответствията. Отказът на Изпълнителя да се
яви и подпише констативен протокол, след като е бил писмено поканен от Възложителя, се
удостоверява с подписите на двама свидетели и представлява неизпълнение на договора, за което
Изпълнителят дължи на другата страна неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността по
чл. 12, ал. 1. Така съставеният констативен протокол не може да бъде оспорен от Изпълнителя.
(3) В случаите на констатираните недостатъци и/или несъответствия по ал. 1,
Изпълнителят ги заменя с качествени и със съответстващи на договорените характеристики
„стоки“ в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от дата на подписване на протокола по ал.
2. Ако е необходим по-дълъг срок за остраняване на несъотвествията и/или недостатъците, той се
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уговаря в протокола по ал. 2, но не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни.
(4) Ако Изпълнителят не изпълни задължението по ал. 3, изр. първо, Възложителят има
право да върне „стоките“ и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на
върнатите стоки.
VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ.
Чл. 12. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 70 000
(седемдесет хиляди) лева без ДДС, франко мястото на изпълнение при единични цени на
артикулите, съгласно ценовото му предложение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Възложителят заплаща приетите „стоки“ чрез банков превод по сметка на
Изпълнителя в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след доставка срещу предоставена
оригинална фактура;
(3) Банковата сметка на Изпълнителя е:
Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
IBAN: BG59TTBB94001526572423
BIC код: TTBBBG22
(4) При промяна на банковата сметка Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми
Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.
VІІ. НЕУСТОЙКИ.
Чл. 13 При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната периодична доставка за всеки просрочен
ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 12, ал. 1.
Чл. 14 (1) При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на
сто) от стойността на „стоките“ с недостатъци или несъответстващи на уговореното.
Заплащането на неустойката за лошо изпълнение не освобождава Изпълнителя от задълженията
му за качествено изпълнение.
(2) При частично неизпълнение на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5
% (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.
Чл. 15. При забава на дължимо плащане Възложителят дължи обезщетение в размер на
законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %
(двадесет на сто) от общата цена по чл. 12, ал. 1.
Чл. 16. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена
по чл.12, ал.1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка, както
и при разваляне на договора по негова вина.
Чл. 17. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната
страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни
дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната
страна банкова сметка, дължимата неустойка.
(2) Предвидените неустойки в настоящия договор обезпечават изпълнението на
задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните
обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на
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задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на
санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.
(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или
прекратяване на настоящия договор.
Чл. 18. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.
VІІІ. 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 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.
(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 50 (петдесет) дни и няма признаци за
скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като
писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече
няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно, като писмено
уведоми другата страна.
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 20. (1) Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора се определя в размер
на 5 % (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС или
3 500.00 (три хиляди и петстотин) лева. Гаранцията се освобождава на две части:
- 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет)
дни след пълното и точно изпълнение на доставката.
- 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от 30 (тридесет)
дни след изтичане на гаранционния срок.
(2) При представяне на гаранцията за изпълнение изрично се посочва договорът, по който
се представя гаранцията.
(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на
парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на Изпълнителя.
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(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 06 BNBG 9661
3300 1544 03, BIC код: BNBGBGSD, банка „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, на името на
ГДНП - МВР.
(5.1.) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то
тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора,
покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност крайният срок за изпълнение на поръчката, плюс 30 (тридесет)дни.
(5.2.) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка,
застрахователят следва да гарантира пред Възложителя и да посочи изрично в полицата
следното: 1. Застрахованото лице; 2. Предметът на договора за обществена поръчка; 3.
Застрахователната сума; 4. Застрахователната премия; 5. Безусловно и неотменяемо задължение
на застрахователя, независимо от валидността и действието на договора да заплати на
Възложителя застрахователната сума. 6. Плащането от застрахователя в полза на Възложителя се
извършва в срок до 3 (три) работни дни след получаване от Застрахователя на подписано и
подпечатано искане от Възложителя за плащане, декларирано от Изпълнителят, че не е изпълнил
частично или изцяло задълженията си по договора; 7. Застрахователят прилага и официално
удостоверение, че застрахователната премия е внесена изцяло от Изпълнителя.
(6) Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
(7) Обслужването на застраховката, банковата гаранция за изпълнение, таксите и други
плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на застраховката и
банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на
Изпълнителя.
(8) Когато Изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците
в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
(9) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение,
Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него в срок от 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.
(10) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора или съответно изисква
плащане от банката или застрахователя, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор
между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.
(11) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение или съответно изисква плащане от
застрахователя, при пълно виновно неизпълнение на поръчката.
(12) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение или
съответно изисква плащане от банката или застрахователя до размера на начислените неустойки
по раздел VІІ от този договор.
(13) Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен
да удължи срока на банковата гаранция (съответно застраховката) или да предостави на
Възложителя нова банкова гаранция (съответно застрахователна полица) с валидност за периода
на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди
изтичане срока на банковата гаранция (съответно застрахователната полица). При непредставяне
в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на
Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен
размер.
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Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 21. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на
двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на
разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за
обществена поръчка.
Чл. 22. (1) Този договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1;
2. при изчерпване на общата стойност на възнаграждението по чл. 12, ал. 1;
3. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно
споразумение;
4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато
Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването
му в несъстоятелност или ликвидация.
(2) В случай, че са настъпили основанията за прекратяване на договора по ал. 1, т. 1 и 2, но
не са изтекли гаранционните срокове по чл. 10 от договора, договорът се прекратява след тяхното
изтичане.
Чл. 23. Възложителят може да развали договора с едностранно 15-дневно писмено
предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този
договор с повече от 5 (пет) дни.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 24. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този
договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс
или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:
1. За Възложителя: Главна дирекция „Национална полиция”-МВР, гр. София 1715, бул.
„Александър Малинов” № 1, представлявана от Христо Богомилов Терзийски - директор; факс:
02/982 89 75;
2. За Изпълнителя: „ДИАНА” ООД, гр.София 1582, бул. „Цариградско шосе” 268,
представлявано от Диана Тодорова Яръмова - управител; телефон: 02/ 814 8 150;
факс: 02/ 814 8 125.
(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по
ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за
кореспонденция.
(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че
уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.
Чл. 25. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до
допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се
до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно
съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато
споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора
между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в
град София.
Чл. 26. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от
Изпълнителя в офертата си за участие в обществената поръчка, въз основа на която е определен
за изпълнител:
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1. Техническо предложение – 2 листа, което Изпълнителят е представил като част от
офертата;
2. Ценово предложение;
3. Цените на „стоките“ на хартиен или оптичен носител, представляващ актуална листа на
цените на дребно (за клиенти) на „стоките“, валидни за срока на действие на договора.
За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република
България.
Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за
всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/П/
1. ДИРЕКТОР НА ГДНП:
Христо Терзийски
2. /П/
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/П/
(подпис и печат)
УПРАВИТЕЛ
Диана Яръмова

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ
ЗАПИСВАНИЯ

8/8

