ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"
СПЕШНИ МЕРКИ

ДОГОВОР
за доставка на автомобили чрез покупка
г.
№
2019 г., в град Ямбол, на основание чл. 194, във връзка с чл.
Днес, А
20, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и на основание
чл. 144, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, между:
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ - ЯМБОЛ (ОДМВР - Ямбол), БУЛСТАТ 129010004, ИН по ДДС BG 129010004,
с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №40, представлявано от Калоян Иванов Милтенов директор на ОДМВР - Ямбол, наричан по-долу за краткост Възложител, от една страна,
и
„МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул.
„Сливница“ № 444, ЕИК 000646811, представлявано от Людмила Бойкова Савева, в
качеството на пълномощник на управителите Атанас Иванов Фурнаджиев и Масухиро
Ояма, съгласно Пълномощно №065 / 17.05.2019 г. с Per. № 7104 / 17.05.2019 г. на нотариус
Румен Богданов, per. № 273, район на действие - р.с. София, наричано за краткост
Изпълнител, от друга страна,
(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно Страните, а всеки от тях
поотделно Страна), след определяне на изпълнител по реда на чл. 187-192 ЗОП за възлагане
на обществена поръчка с обект: доставка чрез покупка, предмет: „Доставка чрез покупка на
3 (три) броя леки автомобили за нуждите на ОДМВР - Ямбол”, се сключи настоящият
договор за възлагане на обществена поръчка.
Страните се споразумяха за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, срещу заплащане, да
достави на свой риск, и да прехвърли на възложителя собствеността на 3 (три) броя леки
автомобили, марка „FORD“ и модел „TOURNEO COURIER“, съгласно клаузите на
настоящия договор, техническото предложение и ценовото предложение, представени от
Изпълнителя като участник в приложения ред за събиране на оферти за възлагане на
обществената поръчка, представляващи неразделна част от настоящия договор, наричани
накратко по-долу в договора Техническо предложение и Ценово предложение.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може
да бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.
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II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Член 2. (1) За изпълнението на предмета на договора, Възложителят се задължава
да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 67 035,00 лева без ДДС (с думи: шестдесет
и седем хиляди и тридесет и пет лева) и 80 442,00 лева (с думи: осемдесет хиляди
четиристотин и четиридесет и два лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му
предложение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор, в това число: стойността на
автомобилите, франко мястото на предаване на автомобилите, с включени оборудване,
съгласно Техническото предложение, всички дължими мита, данъци и такси, и данък
добавена стойност, продуктова такса (екотакса) и застраховка „Гражданска отговорност“ за
срок 1 (един) месец, считано от датата на предаване на автомобилите на възложителя.
(3) Обществената поръчка се финансира от непреките разходи по Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в
рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“.
Член 3. (1) Плащането се извършва по банков път в български лева по сметка,
посочена от Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни след доставката, предоставяне на
оригинална фактура, документи за платена продуктова такса, застраховка „Гражданска
отговорност за срок 1 (един) месец и съставяне на двустранно подписани от представители
на Възложителя и Изпълнителя приемо-предавателни протоколи по чл. 5, ал. 1 или ал. 3.
Във фактурата е задължително да бъде изписан следният текст: „Разходът е по
Споразумение
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
№
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд
„Вътрешна сигурност“.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения от
посочените документи за всички автомобили.
(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:
BIC: BNPABGSX
IBAN: BG36BNPA94401020086410
БАНКА: БНП Париба С.А. - клон София, адрес: гр. София 1000, бул. „Цар
Освободител“ № 2
Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички последвали
промени в данните по ал. 2 незабавно след настъпването им, до заплащане на цената по
договора. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя незабавно, се счита, че
извършените плащанията са надлежни.
(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя с дължимата сума, цена по договора.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
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Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може
да бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.
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III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.
Член 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът
на настоящия договор изтича след изтичането на най-дългия гаранционен срок на
автомобилите, предмет на договора, посочен в ал. 3, и удовлетворяването на всички
претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.
На основание чл. 114 ЗОП, при липса на осигурено финансира към датата на
сключване на договора, страните уговарят отложено изпълнение на същия при условията
на посочената разпоредба и настоящия договор.
В случай, че финансирането на Възложителя за обезпечаване на договора бъде
осигурено след сключването му, за Възложителя възниква задължение за изпълнението му,
както и задължение да уведоми писмено за това Изпълнителя. От момента на получаване
на уведомлението, за Изпълнителя възниква задължение за изпълнение на договора.
(2) Срокът за доставката на автомобилите е 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на настоящия договор в случай, че е осигурено
финансиране от страна на възложителя.
В случай, че към момента на сключване на настоящия договор не е осигурено
финансиране, срокът за доставката на автомобилите е 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от датата на от уведомяването на Изпълнителя от Възложителя по смисъла на ал.
1.
(3) В случай на неосигурено финансиране всяка от Страните, след изтичане на
тримесечен срок от сключването на настоящия договор, може да поиска прекратяването му
без предизвестие с писмено уведомление до другата страна.
(4) Гаранционният срок на всеки автомобил е: за проява на фабрични дефекти - 5
(пет) години или 250 000 км пробег, за пробив от корозия - 12(дванадесет) години, считано
от приемането на МПС и датата на подписване на приемо-предавателния протокол без
възражения, по смисъла на чл. 5, ал. 7.
(5) Мястото на доставка на МПС е: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 20.
Член 5. (1) Доставката и предаването/получаването на всеки автомобил се
удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол
(„приемо-предавателен протокол“) от Страните или техни упълномощени представители,
след проверка за -отсъствие на явни несъответствия, по смисъла на ал. 4. Приемопредавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора, с
посочване, че е сключен в изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна
помощ по фонд „Вътрешна сигурност“), данни за: марка, модел, номер на шаси на
автомобила, предмет на доставка, съответствие с Техническото предложение, оборудване,
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в това число и изискуемото брандиране (предварително съгласувано с Възложителя), и
съпътстващи автомобила документи. Проектът на приемо-предавателен протокол се
изготвя от Възложителя.
(2) Изпълнителят уведомява писмено Възложителя в срок от 5 (пет) дни
предварително за конкретната дата и час, на които ще се изпълни доставката. При
предаването на автомобил, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според
обстоятелствата време да го прегледа за несъответствия, като същото не може да надвишава
3 (три) дни.
(3) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на ал. 4, на доставен
автомобил, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.
В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните несъответствия по смисъла на ал. 4. След отстраняване на
несъответствията, Страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за
приемане на доставката.
(4) При констатирани явни несъответствия, представляващи явни дефекти, липси,
недостатъци, несъответствия на автомобил с Техническото предложение и/или и с
изискванията за окомплектовка на автомобила и документите, Изпълнителят заменя за своя
сметка автомобила или частта с несъответствие/я с такива притежаващи характеристиките
в Техническото предложение или по-високи, само в случай че последното не води до
промяна на предмета на поръчката по договора.
(5) В случаите на несъответствие/я, посочено/и в констативния протокол по ал. 3,
Възложителят не дължи заплащане на цената по договора преди отстраняването му/им.
(6) В случай, че несъответствието на доставен автомобил е толкова съществено, че
прилагането на ал. 4 ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че
Изпълнителят забави доставката на автомобила или отстраняването на несъответствията с
повече от 20 (двадесет) дни, Възложителят има право да прекрати договора.
(7) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал. 1 или ал. 3 без
забележки, се счита за приемане на доставката от страна на Възложителя, с което
собствеността на автомобилите преминава върху него.
(8) При установяване на скрити несъответствия след приемане на доставката по
смисъла на ал. 7, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на
автомобила, или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок,
Изпълнителят отстранява същите за своя сметка в 20-дневен срок от съставяне на
констативен протокол от Страните. Констативният протокол се съставя в петдневен срок от
писменото уведомяване на Изпълнителя от Възложителя.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 6. (1) Изпълнителят се задължава да достави на свой риск на посочения адрес
в чл. 4, ал. 5 от договора и да прехвърли на Възложителя собствеността на автомобилите,
предмет на договора, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото
предложение, окомплектовани и брандирани съгласно Техническото предложение и
придружени със съответните документи.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява
всичките си права в интерес на Възложителя.
(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените
срокове всички несъответствия на доставените автомобили, проявени и/или открити в
рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия договор и
съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на
несъответствия да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.
(4) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на
плащане.
(5) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия договор за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на
изпълнението на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд
„Вътрешна сигурност“.
(6) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Република България и външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението
на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи
за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към
финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 (пет) години
след приключването на изпълнението на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна
помощ по фонд „Вътрешна сигурност“.
(7) Изпълнителят се задължава 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.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
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(8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията си по договора.
(9) Изпълнителят се задължава да осигурява безплатна пътна помощ, организирана
от него, в периода на гаранцията, като времето за реакция при проблем е до 24 (двадесет и
четири) часа от подаване на заявка от Възложителя по телефон, факс или e-mail.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 7. (1) Възложителят се задължава да заплати цената по алинея чл. 2, ал. 1 от
този договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.
(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автомобилите, предмет на
договора, по реда на чл. 5, ал. 1 или ал. 3, ако отговарят на договорените изисквания, в срок
до 5 (пет) дни след писменото му уведомяване, като назначи със заповед комисия от
длъжностни лица, които да осъществят приемането.
(3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на
автомобилите на посочения адрес в чл. 4, ал. 5 от договора, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
(4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет
на договора.
(5) Възложителят има право на рекламация за доставения по договора автомобил,
при условията, посочени в настоящия договор.
(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на
несъответстващ с Техническото предложение и/или дефектен автомобил само при
условията на настоящия договор, както и отстраняване на Несъответствие/я по реда и в
сроковете, определени в настоящия договор и в условията по гаранцията.
(7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато
Изпълнителят не спазва изискванията на договора и Техническото предложение, докато
Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора.
(8) Възложителят има право получава от Изпълнителя безплатна пътна помощ,
организирана от последния, в периода на гаранцията, като времето за реакция при проблем
е до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на заявка от Възложителя по телефон, факс или
e-mail.
(9) Възложителят е длъжен 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.
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VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Член 8. Гаранционна отговорност:
1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените
автомобили съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото,
предложение и установите стандарти.
2. В рамките на гаранционните срокове по чл. 4, ал. 4 Изпълнителят отстранява със
свои сили и средства всички повреди, и/или несъответствие/я на автомобила, съответно
подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и
Техническото си предложение.
3. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде писмено,
представено на ръка или изпратено по електронна поща или обикновена поща, или устно,
представено по телефон. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на автомобила от свои
квалифицирани представители в срок до 3 (три) работни дни, от получаване на
рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобила от
квалифицирани представители на Изпълнителя, се съставя констативен протокол в два
еднообразни екземпляра за вида на повредата и/или несъответствието, работите и срокът
(не по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни), необходими за отстраняването й. При
невъзможност за отстраняване на повредата в определения срок, Изпълнителят уведомява
писмено Възложителя за причините и необходимото време за отстраняване на повредата,
след което съгласувано Страните определят срок за отстраняването й, като същият не може
да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни.
4. Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или
несъответствието в определения по реда на т. 3 срок, като всички разходи по огледа,
транспортирането на МПС до и от сервизната база и ремонтните дейности са за сметка на
Изпълнителя.
5. Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна (сервизна) поддръжка на
автомобилите, съгласно сроковете и условията по гаранцията.
6. По време на гаранционния срок изпълнителят няма право да отказва приемането
на автомобил, предмет на договора в оторизираните си сервизи, за сервизно обслужване
и/или гаранционен ремонт.
VII. НЕУСТОЙКИ
Член 9 (1) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на
Изпълнителя, в нарушение на уговорените в този договор срокове, същият заплаща на
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Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от сумата по чл. 2, ал.
1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) общо.
(2) При забава в плащането, Възложителят дължи обезщетение, в размер на
законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.
(3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за
гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя,
неустойка в размер на 5% (пет процента) от цената на договора по чл. 2, ал. 1.
(4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционни ремонти в срока на
гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % (десет
процент) от цената по договора по чл. 2, ал. 1.
(5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.
(6) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор, изправната
страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок до 10 (десет)
работни дни, считано от датата на получаване на протокола, неизправната страна превежда
по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.
УШ.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Член 10. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. 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;
4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора („непреодолима сила“) продължило повече от 30 (тридесет) дни;
5. при условията на чл. 4, ал. 3 от договора.
(2)
Възложителят може да прекрати договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия договор
с повече от 20 {двадесет) дни;
2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя за извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя за извършване на гаранционни ремонти;
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3. използва подизпълнител в нарушение на разпоредбите на ЗОП и клаузите на
настоящия договор;
4. в случая по чл. 5, ал. 6 от договора.
(3) Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 ЗОП.
Член 11. Възложителят може да развали договора по реда и при условията
предвидени в приложимото законодателство.
Член 12. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван единствено при
наличие на хипотезите на чл. 116 ЗОП, с подписване на допълнително споразумение между
Страните.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Член 13. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
Под непреодолима сила следва се разбират обстоятелства, предизвикани от
непредвидими събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други,
които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо
възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за
обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат
съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на Възложителя.
Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в
забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна незабавно, в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
(5) Настъпването на непреодолима сила се доказва с надлежно оформен документ
от компетентен .орган и съставен двустранен протокол, подписан от упълномощени
представители на Страните по договора.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДЪИ
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Член 14. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага
действащото българско законодателство.
Член 15. (1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и
правят изявления по изпълнението на настоящия договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол 8600, ул. „Преслав“ № 40
Тел.: 046 680455
e-mail: yambol@mvr.bg
Упълномощено лице и лице за контакт: Панайот Николов
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1360, бул. „Сливница“ № 444
Тел.: 02 9842 370
e-mail: e.blagoeva@motopfohe.bg
Упълномощено лице и лице за контакт: Елеонора Благоева, консултант Ключови клиенти
Яни Янев - началник сервиз Стара Загора, тел. за контакт: 0878 444 198, email:
j .janev@motopfohe.bg
(2) Всички документи, съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този
договор, следва да съдържат наименованието и номера на договора, с посочване, че е
сключен в изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд
„Вътрешна сигурност“ и да бъдат в писмена форма за действителност.
(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния
си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в
настоящия договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено
за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите, посочени в ал. 1, се счита за валидно
изпратена и получена от другата Страна.
(5) Всички съобщения и уведомления, които се изпращат по пощата, са с
препоръчани пратка или по куриер, с известие за доставяне. Писмените уведомления между
Страните по настоящия договор се считат за валидно изпратени по електронна поща,
подписани с електронен подпис.
Член 16. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 17. (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред, чрез преговори между двете Страни,
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може
да бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.

★

■* * ★

*

*
*

**

*
*
*

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ"
СПЕШНИ МЕРКИ

като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за
кореспонденция покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.
(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по
реда на ГПК.
Член 18. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Член 19. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1.
Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
Настоящият договор се подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - 3 (три) за
Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ДИРЕКТОР НА ОД МВР - ЯМБОЛ
КАЛОЯНМЩ1ТЕНОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЛЮДМИЛА САВЕВА ПЪЛНОМОЩНИК НА
УПРАВИТЕЛ1
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