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Днес,
2017 год. в гр. Ямбол, след проведен избор на изпълнител на
обществена поръчка по реда на чл.20, ал3 , т.2 от ЗОП, на основание чл. 112, алЛ от ЗОП,
между:
1. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ГР. ЯМБОЛ, Булстат 129010004, идент. №
по ЗДДС: BG 129010004, с адрес гр. Ямбол, ул.ЧПреслав” № 40, представлявана
от ст. комисар Генчо Георгиев Иванов - Директор, от една страна, наричан подолу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. КОМПЮТЪР ДОКТОРС ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен, жк «Стоян Заимов» 92 - Б - ет.З - ап.5, ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ
203342598, представлявано от Николай Георгиев Джингов ЕГН 5811247583 в
качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, от друга
страна, определен и наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чд.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка,
инсталация /монтаж/, настройване, конфигуриране, пускане в действие и тестване на
цялото оборудване и софтуер на система за видеонаблюдение в РУ-Елхово към ОДМВР —
Ямбол, съглаено техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от
настоящия договор при пълно приемане и спазване на условията, посочени в Техническата
спецификация на възложителя в документацията към обявата за събиране на оферти за
избор на изпълнител на обществената поръчка.
П.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. (1)Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срокът за изпълнение на поръчката е 40 календарни дни от датата на сключване
на договора
(3) Място на изпълнение: РУ - Елхово с адрес: гр. Елхово, обл. Ямболска,
ул.“Калоян” № 15
III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ПОДДРЪЖКА
Чл.З. (1) Гаранционният срок за всички доставени компоненти и устройства
(хардуерни и софтуерни), както и на цялата интегрирана система е 36 месеца /минимум 36
месеца/ от датата на подписване без забележки на приемо - предавателен протокол за
приемане на извършената работа.

(2) Гаранционната поддръжка покрива труда и всички вложени резервни части при
ремонт.
(3) В гаранционния срок изпълнителят осигурява техническа аварийна помощ 8
часа в денонощието и 5 дни в седмицата. Време за реакция - не повече от 24 часа. Време за
привеждане на системата в работоспособно състояние - до 48 часа.
(4) При невъзможност да се отстрани повредата, дефектиралото оборудване се
заменя със същото или такова с по-добри технически параметри.
(5) В гаранционния период своевременно се инсталират новите версии на
използвания софтуер и софтуерни обновления (кръпки).
(6) Повредените носители на информация не се изнасят и не се връщат от страна
на възложителя. Всички дискове с информация остават собственост на МВР.
(7) Сервизната база на изпълнителя на територията на Р България за сервизно
обслужване на оборудването е на адрес: гр. Сливен, ж.к. «Стоян Заимов» 92 - Б —ет.З —
ап.5,
Лице за контакт: Станислав Николаев Джингов
телефон: 0888 889 520
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Общата стойност на договора е в размер на 53 490 /петдесет и три
хиляди четиристотин и деветдесет/ лева без включен ДДС или 64188 /шестдесет и
четири хиляди сто осемдесет и осем/ лева с включен ДДС, съгласно ценовото предложение
на изпълнителя.
(2) Цената е крайна и в нея са включени всички разходи по предмета на
поръчката, включващи доставката на техническите и програмни изделия, разопаковане,
монтаж, инсталиране, гаранционна поддръжка, ремонт и вложени при ремонта резервни
части или нови изделия. В цената са включени и всички други разходи по предмета на
поръчката, зададени в техническата спецификация и документацията на възложителя.
(3) Заплащането на доставените и монтирани технически изделия се извършва
чрез банков превод по сметка на изпълнителя в срок от 30 /тридесет/ дни, срещу
представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за приемане на
оборудването, подписан от представител на възложителя и изпълнителя.
(4) В документите, по чл.5, ал.З, които Изпълнителят издава във връзка с
изпълнението по настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва във
връзка е изпълнението на споразумение № HOME/2016^SFB/AG/EMAS/0046 - “Укрепване
на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”.
(5) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез
банков превод от страна на Възложителя, по следната сметка на Изпълнителя:
Банкова сметка
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон .............................
ffiAN BG12UNCR70001522167407 BIC UNCRBGSF
(6)
В случай, че изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение,
възложителят извършва плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от
него/тях работи.

Забележка: чл.4, ал.б ще бъде включена в договора при условие на сключен/и
договор/и с подизпълнител/и на

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. Възложителят има право да бъде уведомен от Изпълнителя за датата на
доставката на техника и извършването на дейности по монтаж и инсталация на системата
за видеонаблюдение
Чл.6. (1) Възложителят има право да преглежда техниката и извършените дейности
по изграждане на системата за видеонаблюдение лично или чрез свой оторизиран
представител, без с това да затруднява работата на изпълнителя и, ако има възражения
относно констатирани видими дефекти, да уведоми изпълнителя писмено в петдневен срок
от прегледа.
(2) След доставката и монтажа на техниката и извършване на инсталацията и
конфигурирането, се извършва тестване и пускане в експлоатация на системата като цяло,
като резултатите се отразяват в протокол, подписан от представители на възложителя и на
изпълнителя.
(3) В случай, че доставената техника и извършените дейности по предмета на
поръчката, посочени в техническото предложение отговарят на параметрите, зададени в
техническото предложение, същите се приемат с подписване на приемо —предавателен
протокол за приемане на оборудването и извършване на дейностите по договора от
представители на Възложителя и Изпълнителя.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. Изпълнителят доставя, монтира и инсталира описаната в техническото
предложение техника в пълно съответствие с техническата спецификация, на мястото на
поръчката в срок до 40 календарни дни от влизането в сила на настоящия договор.
Чл.8. Всички разходи по доставката, транспортирането, монтажа, инсталирането и
гаранционната поддръжка на техниката са за сметка на изпълнителя.
Чл.9. Изпълнителят се задължава:
1. Техниката, техническите средства, с които ще се изгражда системата и преносната
комуникационна среда да са включени в производствените листи на производителя към
момента на доставката и да бъдат нови и неупотребявани.
2. Изградената система да бъде от „отворен” тип и да позволява инсталиране на последни
актуални версии на хардуерните и софтурните компоненти;
3. Да осигури пълна функционалност, необходима на МВР, както и да предостави всички
лицензи на софтуера;
4. Да извърши пълна инсталация, конфигуриране, настройване, тестване и пускане в
експлоатация на системата като цяло, включително всичките й хардуерни и софтуерни
компоненти;
5. Да извършва за своя сметка настройки и промени по софтуера в рамките на
гаранционния срок с цел достигане на пълна функционалност и производителност на

системите, след предварително съгласуване с оторизирани от възложителя лица и/или при
настъпване на изменения в нормативната уредба;
6. Да предостави на възложителя подробна документация на български език, описваща
работата на системата;
7. Да извърши за своя сметка теоретическо и практическо обучение на 8 служители на
възложителя за работа и администриране на системата: 5 оператори и 3 администратори
/инженери/
8. Да изготви и предостави пълна експлоатационна документация за всеки един от
хардуерните и софтуерни компоненти в системата.
Чл.10. Изпълнителят има право в рамките на гаранционния срок по договора да
извършва веднъж месечно преглед на инсталираната и въведена в експлоатация техника и
задължение при констатиране на дефектирали части да подменя същите с нови, а при
липса на ново производство с ремаркетирани, но във втория случай само след съгласуване
с възложителя. Прегледът се доказва с двустранно подписан протокол.
Чл.11. Изпълнителят се задължава в рамките на гаранционния срок да поддържа
сервизна база на територията на Р България, в която да извършва отстраняване на
евентуално появили се дефекти на доставената техника.
УП. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. (1) Изпълнителят дължи неустойка при забавено изпълнение в размер на
0,15% /нула цяло и петнадесет на сто/ за всеки просрочен ден след срока, посочен в чл. 2,
ал.2 от настоящия договор, но не повече от 2 % от стойността на договора
(2) При наличие на отклонение в параметрите на доставената техника и
извършените работи по изграждане на системата, изпълнителят следва да подмени
техниката с нова такава, съответстваща на договорените изисквания за качество, както и да
заплати неустойката за забавено изпълнение по ал. 1.
(3) При забава изпълнението на гаранционното сервизно обслужване в сроковете
по чл.З, ал.З, изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,01% /нула цяло, нула една на
сто/ върху стойността на авариралата техника за всеки просрочен час.
Чл.13. При забава в плащането Възложителят дължи обезщетение в размер на
законната лихва за всеки просрочен ден.
Чл. 14.(1) Страните не носят отговорност за пълно неизпълнение или лошо,
забавено или частично изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако
неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо или
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
форсмажорното обстоятелство, трябва да обоснове причинната връзка между
неизпълнението на задълженията и непреодолимата сила. Не е налице непреодолима сила,
ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена грижа от страна по
настоящия договор, или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да
бъде преодоляно.

(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 непреодолимата сила, трябва в тридневен срок
от настъпването му, писмено да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата
сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните
с тях насрещни задължения спира.
(5) Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет календарни дни, всяка от
страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено предизвестие. В този
случай санкции и неустойки не се дължат.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения от страните по него;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено. В този случай се
подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на
прекратяването.
(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие,
когато изпълнителят забави изпълнението с повече от 20 (двадесет) календарни дни. В
този случай възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди
или пропуснатите ползи.
(3) При неизпълнение на задължение по договора от страна на Изпълнителя,
Възложителят може да развали едностранно договора с 10 дневно писмено предизвестие
до другата страна. В този случай възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение за
претърпените вреди или пропуснатите ползи.
(4) При непреодолима сила, съгласно чл. 14, ал.5 от договора
IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.16. (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: гр. Ямбол 8600, ул. “Преслав” № 40,046 680 233
2. за Изпълнителя: гр. Сливен, жк «Стоян Заимов» 92 - Б - ет.З - ап.5 ;
(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3 дневен срок от промяна на
адреса/факса да уведоми другата страна за настъпилата промяна и да посочи новия си
адрес/факс за кореспонденция.
(3) Ако страната не е изпълнила задълженията си по ал.2, то се счита, че
уведомленията по ал.1 са връчени редовно.
Чл.17. Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в
законоустановените случаи с допълнително писмено споразумение между страните, като
спазването на писмената форма е условие за действителност.

Чл.18. Ако страна по договора през срока на действието му промени юридическата
си форма, това няма да влияе на изпълнението му, което обстоятелство следва да се
приеме безусловно от правоприемника.
Чл.19. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението
на договора, приложенията по него и свързани с него документи, ще бъдат уреждани със
споразумение между страните, а при непостигане на такова - от компетентния за тава съд.
Чл,20. За неуредените в договора въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра - две
за Възложителя и един за изпълнителя.
„ _„ложение на Изпълнителя;
а спецификация на Възложителя.

ЗА ИШЪ,
•

(подпис и печ
ДИРЕКТОР НАОДМВР-ЯМБОЛ
Ст. комисар Генчо Иванов
Дата на подписване:

.

2

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ив. Йорданова
......
Дата на подписват:

**л **•* * •••••* • •• • ••*.

Utmmif 'fieчат)"'
“ ком пю тър д о к т д р с ” еоод
Николай Георгиев Джингов —управител
Посочва се името на изпълнителя, име и
фамилия на лицето/лицата, което го
представлява и в какво качество.

Дата на подписване:

