ДОГОВОР

№ 95-00-22/14.12.2015 г.

Днес 14.12.2015 г., в гр. София на основание чл. 101е от Закона за
обществените поръчки, между
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, с
адрес: 1125 гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ЕИК по ЗДДС:
BG831604711,

представлявано

от

Ваня

Ангелова

Грашкина-Минчева,

изпълнителен директор и Бойка Александрова Марчева – главен счетоводител,
наричано по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„ИНДУСТРИАЛ

КОМЕРС”

ЕООД,

с

адрес

1766

София,

ул.

„Околовръстен път” № 260, Булстат 030208861, представлявано от Савина Иванова
Константинова - Управител, от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извърши доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на
Националния център за информация и документация в съответствие с настоящия
договор и приложенията, явяващи се неразделна част от него.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
предмета на договора обща сума в размер на 37 480 лв. (тридесет и седем хиляди
четиристотин и осемдесет) лева без ДДС или и 44 976 лв. (четиридесет и четири
хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева с включен ДДС.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % сумата по договора, срещу
представена фактура, издадена от Изпълнителя и безусловна и неотменима банкова
гаранция на същата стойност за срок, надвишаващ с не по-малко от 3 (три) месеца
срокът, предложен за изпълнение на договора.

1

(3). Банковата гаранция се предоставя на Възложителя в 1-дневен срок от
датата на подписване на договора.
(4). Банковата гаранция се освобождава в 14 (четиринадесет) дневен срок от
приемане на моторното превозно средство без забележки (подписан приемателнопредавателен протокол).
(5). Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 2 /два/ дни и влиза в сила от
датата на подписването му от двете страни.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред
трети лица информация, станала му известна при или по повод изпълнение на
задълженията му по настоящия договор без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не
предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно
изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва
информация, станала му известна при или по повод изпълнение на задълженията му по
настоящия договор с цел да облагодетелства себе си или трети лица.
Чл. 5. Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на
изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от
настъпването й;
Чл. 6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички потенциални проблеми, които
възникват и/или биха могли да възникнат в хода на доставката, като представя
адекватни решения за тях;
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и законосъобразното
изпълнение на извършваните от него дейности.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява гаранционно обслужване
и гаранционни ремонти за целия гаранционен срок от 5 (пет) години.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява гаранционно обслужване
и гаранционни ремонти за целия гаранционен срок от 5 (пет) години с отстъпка от
цената за гаранционно обслужване в размер на 20% (двадесет процента).
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Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява безплатна 24 часова
пътна помощ на територията на цялата страна за целия гаранционен срок.
Чл. 11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при гаранционен ремонт, при който
срокът за изпълнение продължи повече от 72 (седемдесет и два) часа, да предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотен автомобил от същия клас до приключване на ремонта,
незабавно след изтичане на седемдесет и два часовия срок. За получаването и
връщането на оборотния автомобил се състявят двустрани предавателноприемателни протоколи задължително съдържащи реквизитите „дата“, „час“, „място
на приемо-предаването“ и трите имена на длъжностните лица извършили приемопредаването.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нужното
съдействие за изпълнение на поетите от него с този договор задължения.
Чл. 13. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на доставката, както и да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
изпълнение на предмета на настоящия договор;
Чл.

14.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

се

задължава

да

осигури

необходимата

квалификация на своите служители за нормална комуникация с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.

15.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

има

право

да

контролира

дейността

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този Договор в рамките на своята
компетентност и съгласно своите цели и задачи, без с това да създава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ затруднения при извършване на работата му.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в срок определената в
договора сума.
VI. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Чл. 17. Адресите за уведомления между страните се определят съгласно
условията, посочени в чл. 40 на настоящия договор.
Чл. 18. Всички уведомления, направени между страните по договора, следва да се
извършват в писмена форма чрез писмо, факс или по електронен път на български език.
Чл. 19. Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата
за влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

3

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно
неизпълнение на задължения по настоящия договор, ако това се явява следствие от
появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други
събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Търговския закон и
Закона за обществените поръчки и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли
на изпълнението на настоящия договор.
Чл. 21. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е
била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.
Чл. 22. (1)

Страната,

която се намира в

невъзможност

да изпълнява

задълженията си по този договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:
1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са
известни и за неговото предполагаемо времетраене - ако е известно.
2. да положи всички разумни усилия за да избегне, отстрани или ограничи до
минимум понесените вреди и загуби.
3. докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира,
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на
всички разумни грижи.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението
на договора.
(3) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
(4) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима
сила”, ако:
1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането
на всички разумни грижи.
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VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети
лица.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение на договора – парична или банкова гаранция в размер на 1124,40 лева
/хиляда сто двадесет и четири лева и 40 ст./, представляваща 3 % от цената по чл. 2, ал.
1, без вкл. ДДС.
(2) Страните по този договор се съгласяват, че представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение по ал. 1 ще бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при лошо
изпълнение на договора (некачествено изпълнение, неокомплектованост и др.) от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок
от 30 (тридесет) работни дни, след подписването на предавателно-приемателния
протокол, удостоверяващ качественото цялостно изпълнение на договора.
Чл. 27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договореното в
определените срокове, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % за
всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената.
Чл. 28. Изплащането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да търси
обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорения размер на общо основание.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено в
писмен вид.
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 3 от
настоящия договор.
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Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:
(1) едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или
лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и
да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
(3) при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с
едномесечно писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на
изпълнението на задължението по чл. 2, ал. 2 с повече от двадесет работни дни.
Чл. 32. При прекратяване на договора по чл. 29 и чл. 30 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 33. При прекратяване на договора по чл. 31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършените дейности по доставката, доказани с
протоколи и/или фактури.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 34. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма.
Чл. 35. При промяна на посочените адреси, телефони и др. съответната страна е
длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на
промяната.
Чл. 36. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 37. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод
изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие
спорът ще бъде отнасян за решаване пред компетентния съд на територията на
Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 38. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото българско законодателство.
Чл. 39. Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра.
Чл. 40. Лицата за контакт /име, телефон, факс, ел.поща, адрес/ се определят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 дневен срок от сключване на договора.
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Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от
настоящия договор следните приложения:
1. Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. Техническa спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА НАЦИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗА „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” АД

1……….. /п/ ………….....
Ваня Грашкина-Минчева
Изпълнителен директор

1……….. /п/ ………….....
Савина Константинова
Управител

2. ……….. /п/ ………….....
Бойка Марчева
Главен счетоводител
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