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ГЛАВА I
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет и обект на обществената поръчка:
1.1. Предмет на обществената поръчка е:
„Придобиване на модул за комуникационно – информационна
поддръжка (КИП) на контингент“, съгласно военен стандарт ВС 40095:2014 и
изискванията на Тактико – техническо задание ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ).
Предметът на обществената поръчка включва следните услуги и доставки:
1.1.1. Изготвяне на проекти за 4 (четири) броя модули за КИП на контингент,
включително и проектиране на конструкция/контейнери за транспортиране на
модули (т. 5.14, т. 5.15 от ТТЗ);
1.1.2. Доставка, монтаж, изпитване и приемане на 4 (четири) броя модули за
КИП на контингент, включително и конструкции/контейнери за транспортиране
на модули;
1.1.3. Интеграция на 4 (четири) броя модули за КИП на контингент с други
автоматизирани системи за управление на Българската Армия (БА) и Министерство на
отбраната (МО), съгласно т. 4.4. и т. 17.1.2. от (ТТЗ);
1.1.4. Гаранционно сервизно обслужване на 4 (четири) броя модули за КИП на
контингент, както на територията на страната, така и извън нея;
1.1.5. Система за интегрирано логистично осигуряване до края на
жизнения цикъл на продукта – 4 (четири) броя модули за КИП на контингент (т.
8.3. от ТТЗ);
Мотиви за невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции:
Процесът по придобиване на модулите е съвкупност от отделни видове услуги и
доставки, целящи създаване на автоматизирани системи с военно предназначение .Тези
системи са нова разработка, която не съществува на пазара, като отделните видове
услуги и доставки за тяхното придобиване са взаимно свързани и са част от
технологичен процес, описан подробно във военен стандарт ВС 40095:2014. Тази
технологична последователност, обуславя необходимостта настоящата поръчка да
бъде възложена на един изпълнител. Други мотиви, относно невъзможността за
разделяне на поръчката на обособени позиции, са свързани с авторските права върху
проекта, дистрибуторски и интеграторски права на потенциалния изпълнител и
свързаните с това гаранционни условия, както и сложността на поръчката, видна от
Тактико – техническо задание ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ).
1.2.
Обект и обхват на обществената поръчка.
В обхвата на обществената поръчка се включва доставка на оборудване,
включително и военно оборудване, съгласно ПМС № 152/27.07.2017 г. (ML11,
подточка „а” и ML21, подточка „б“, точка 4) и услуга по проектиране.
Доставката е с по-висока прогнозна стойност от услугата и определя
основния обхват и CPV код на обществената поръчка:
Доставка – код 32000000-3 „Радио, телевизионно, съобщително,
далекосъобщително и сродни видове оборудване, съгласно номенклатурата на
Общия терминологичен речник (CPV).
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В обхвата на настоящата поръчка не се включват доставки, финансирани
със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други
международни донори или финансови институции.
2. Вид на процедурата и рамково споразумение
2.1. Договаряне с публикуване на обявление за поръчка - правно основание:
чл. 160 от ЗОП и чл. 162, ал. 1 и 2 от ЗОП, по реда на чл. 76, ал. 1, 2, 4, 7 и
ал. 10 – 16 от ЗОП;
2.2. На основание чл. 81, ал. 2 от ЗОП, Възложителят сключва Рамково
споразумение с един изпълнител с цел да се определят условията на поръчките,
които ще се възложат през определен период.
2.3. На основание на чл. 82, ал. 2 от ЗОП, когато в рамковото споразумение не са
определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено
изисква от това лице да допълни своята оферта. В тази връзка при сключването
на конкретен договор, възложителят следва да изиска от потенциалния
изпълнител да допълни офертата си с оглед удовлетворяване на потребността си,
като съгласно чл.82, ал.9 от ЗОП страните нямат право да променят съществено
условията, определени в него, по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.
2.4. Изменение на рамковото споразумение и на сключените въз основа на него
договори е допустимо в предвидените в чл.116 от ЗОП случаи.
3. Срок за изпълнение.
Срок на рамковото споразумение и срок на изпълнение на услугите и доставките
по конкретните договори към него:
3.1. Срокът на действие на рамковото споразумение ще бъде 48 (четиридесет и
осем) месеца /четири години/, считано от датата на сключването му.
3.2. Срокът за проектиране на модули за КИП – съгласно предложението на
кандидата, но не повече от 10 (десет) месеца, считано от датата на сключване на
конкретен договор.
3.3. Срокът за доставка, монтаж, интегриране, изпитване и приемане на всеки
отделен модул - съгласно предложението на кандидата, но не повече от 16
(шестнадесет) месеца, считано от датата на сключване на конкретен договор,
сключени в срока на действие на рамковото споразумение.
Срокът за изпълнението на конкретните договори може да бъде и след
изтичане на срока на рамковото споразумение, съгласно чл. 113, ал. 3 от ЗОП.
Конкретни договори могат да се подписват до последния ден от действието
на рамковото споразумение.
4. Място на изпълнение на поръчката (доставката) и условия на доставка –
Министерство на отбраната или Съвместно командване на силите, военно
формирование 28860 - Горна Малина;
4.1. Когато Изпълнителят по договора е българско физическо или юридическо
лице и извършва доставка на имуществото чрез внос от страна извън
Европейският съюз (ЕС):
4.1.1. Изпълнителят по договора ще получи всички необходими
разрешения за внос на имуществото за доставка за своя сметка.
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4.1.2. Вносът на имуществото за свободно обръщение на територията на
Република България ще се извърши от Изпълнителя по договора, като при това
той заплаща всички дължими при вноса мита, данъци и такси (ако вносът не е
освободен от тях).
4.1.3. След оформяне на вноса от Изпълнителя, транспорта и застраховката
на имуществото за доставка до определеното място за доставка, ще бъде за
сметка на Изпълнителя по договора.
4.1.4. Издадената от Изпълнителя по договора фактура за извършената
доставка, ще бъде с начислен ДДС върху стойността на доставеното имущество.
4.2. Когато Изпълнителят по договора е чуждестранно физическо или
юридическо лице и извършва доставка на имуществото чрез внос от страна извън
Европейският съюз (ЕС):
4.2.1. Възложителят ще получи всички необходими разрешения за внос на
имуществото за доставка за своя сметка и ще извърши вноса на територията на
Република България.
4.2.2. Изпълнителят по договора при извършване на вноса, ще постави
имуществото за доставка в режим „Митническо складиране“ в склад под
митнически контрол на територията на Република България, където ще се
извърши прехвърляне на собствеността му за митнически нужди от Изпълнителя
на Възложителя по договора.
4.2.3. След оформяне на вноса от Възложителя, транспорта и застраховката
на имуществото за доставка до определеното място за доставка, ще бъде за
сметка на Изпълнителя по договора.
4.2.4. Издадената от Изпълнителя по договора фактура за извършената
доставка, ще бъде без начислен ДДС върху стойността на доставеното
имущество.
4.3. Когато Изпълнителят по договора е чуждестранно физическо или
юридическо лице и извършва доставка на имуществото чрез трансфер от страна
член на ЕС:
4.3.1. Възложителят ще получи всички необходими разрешения за
трансфер на имуществото за доставка.
4.3.2. Изпълнителят по договора ще извърши трансфера и ще достави
имуществото до поделението краен получател.
4.3.3. Издадената от Изпълнителя по договора фактура за извършената
доставка, ще бъде без начислен ДДС върху стойността на доставеното
имущество.
4.4. Когато Изпълнителят по договора е българско физическо или юридическо
лице и извършва доставка на имуществото чрез трансфер от страна член на ЕС:
4.4.1. Изпълнителят по договора ще получи всички необходими
разрешения за трансфер на имуществото за доставка за своя сметка.
4.4.2. Изпълнителят по договора ще извърши трансфера и ще достави
имуществото до поделението краен получател.
4.4.3. Издадената от Изпълнителя по договора фактура за извършената
доставка, ще бъде с начислен ДДС върху стойността на доставеното имущество.
4.5. Когато Изпълнителят по договора е български производител и извършва
доставка на имуществото от Република България.
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4.5.1. Изпълнителят по договора транспортира имуществото от
завода/склада на Република България (където се намира) до определеното място
за доставка в Република България за своя сметка до управлението на Съвместно
командване на силите.
4.5.2. Издадената от Изпълнителя по договора фактура за извършената
доставка, ще бъде с начислен ДДС върху стойността на доставеното
имуществото.
5. Изисквания към продукта
Видовете изискванията към продукта са съгласно Тактико – техническо
задание ТТЗ А 91.0084.17;
6. Прогнозна стойност на поръчката и количество
Прогнозна стойност на поръчката – 4 500 000 лв. без ДДС. Сумата с ДДС
възлиза на 5 400 000 лв. Сумата включва всички предвидени услуги и доставки
за придобиване на 4 броя модули (3 основни за контингентите и 1 учебен), като
съставът на всеки един от тях се определя на етап „Идеен проект“ и/или „Работен
проект“ , съгласно ТТЗ А 91.0084.17 и настоящата документация. Учебният
модул обхваща всички основни технически изделия в минимален състав.
Прогнозната стойност на поръчката е формирана от следните прогнозни
единични стойности за услуги и доставки, без те да са окончателни:
 Системно проектиране – 50 000 лв. с ДДС;
 Придобиване на модули КИП - 3 бр. х 1 400 000 лв. с ДДС;
 Придобиване на модул КИП за обучение и тренировки – 1бр. х 900 000 лв.
с ДДС;
 Други – общо 250 000 лв.;
ГЛАВА II
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната
оферта по критерии за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
1. Оценка на офертите
Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до
оценка оферти, без да я променя.
Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка,
изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира
офертата с най-висока комплексна оценка.
2. Комплексната оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от
оценките на офертата по следните показателя:
Показател „Техническо предложение ” (П1) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).
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Показател „Ценово предложение” (П 2) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).
Показател „Гаранционен срок ” (П 3) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10).
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
КО = 0,6 х П 1 + 0,3 х П 2 + 0,1 х П3
където:
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;
П1 е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника.
0,6 е относителната тежест на показателя П1 в крайната оценка.
П2 е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.
0,3 е относителната тежест на показателя П2 в крайната оценка.
П3 е оценката по показателя „Гаранционен срок” на участника.
0,1 е относителната тежест на показателя П3 в крайната оценка
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 1 точка.
Определянето на оценките по всеки показател се извършва по Методика за
оценка – Приложение № 14.1 към документацията. Оценките по отделните
показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Съгласно чл. 58, ал. 2 от ППЗОП когато комплексните оценки на две или
повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат
по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ
ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2,
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат
класирани в съответствие с посочения по-горе ред.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо
място.
ГЛАВА III
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
1. Специфичните изисквания и условия
Специфичните изисквания и условия за изпълнение на обществената поръчка
са описани в изискванията на ТТЗ А 91.0084.17, съгласно което, част от състава
на оборудването и услугите не е определен ( т. 4.3. от ТТЗ). По време на
преговорите ще бъдат договорени съставът, комплектността и количеството на
оборудването в основните структурни компоненти на всеки един от модулите,
така че предложените конфигурации да изпълняват минималните функционални
изискванията към модулите, поставени в ТТЗ А 91.0084.2017, без това да води до
промяна на тактико-техническите изисквания към системата (т. 5 от ТТЗ).
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Целта на провежданата обществена поръчка е да бъде придобит един учебен
модул и три модула за КИП в пълна конфигурация. Под учебен модул за КИП се
разбира модул, обхващаш всички основни технически изделия в минимален
състав, постигащ пълна функционалност на системата (т. 11.1. от ТТЗ). Под
„модул в пълна конфигурация“ се разбира модул за КИП съставен от основен,
спомагателен и ретранслационен модул, съгласно т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3. на
ТТЗ, така че предложените конфигурации да изпълняват минималните
функционални изискванията към модулите, поставени в ТТЗ А 91.0084.2017.
В ценовата си офертата участниците предлагат цена за придобиване на един
учебен модул и три модул за КИП в пълна конфигурация, включително
транспортните конструкции/контейнери/опаковки за тях. Общата стойност на
ценовата оферта за всички доставки и услуги, включително транспортните
конструкции/контейнери/опаковки, трябва да не надхвърля прогнозната
стойност на поръчката от 4 500 000 лева без ДДС.
Изготвянето на проект на четирите модули за КИП, съгласно военен стандарт
ВС 40095:2014, ще специфицира окончателният състав, комплектността и
количеството на оборудването във всеки един модул, включително
транспортните конструкции/контейнери/опаковки за тях.
След утвърждаване на работния проект, в зависимост от конкретните си
нужди и възможности, Възложителя ще заявява придобиването на модулите за
КИП на контингент в необходимата им конфигурация и ще изпраща покана до
Изпълнителя на рамковото споразумение за допълване на офертата, на основание
на чл. 82, ал. 2 от ЗОП. В тази връзка, при сключването на конкретен договор,
съгласно чл.82, ал. 9 от ЗОП, страните нямат право да променят съществено
условията, определени в него, по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.
2. Изисквания към езика, на който да бъдат представени документите:
Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на български
език.
3. Условия и изисквания, относно начина на плащане и гаранциите за
изпълнение на поръчката:
3.1. Условия и изисквания към начина на плащане:
Всички плащания ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Начинът на плащане по всеки конкретен договор, сключен по
рамковото споразумение е в прерогатива на Възложителя и може да бъде
осъществен по един от долу посочените начини или комбинация от тях:
(1) По банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка и
представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи:
1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител
на изпълнителя и на военното формирование краен получател;
2. Оригинал на двустранно подписан „Протокол за приемане на стадии
„разработване на системата (А-2)““(Приложение № 14 от ВС 40095:2014) /
Протокол за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3 от настоящето
рамково споразумение) / Приемно–предавателен протокол на отделен етап,
(съгласно постигнатите договорености - етапите, видовете протоколи за приемане на
извършените доставки и услуги ще бъдат договорени при сключване на рамковото
споразумение, съобразно възможностите на възложителя).
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3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/ или
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона
за счетоводството;
* Двустранно подписаните протоколи трябва да съдържа и индивидуализиращите данни за
модулите за КИП (марка, модел и др.);

(2.) Авансово плащане – в размер до 100% (сто процента) от стойността на
конкретния договор. Възложителят определя конкретният процент на авансовото
плащане за всеки конкретния договор, като плащането ще се извърши в срок до
60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи:
1. Оригинал на фактура за авансово плащане.
2. Оригинал на гаранция за авансово плащане за стойността на аванса,
предоставена в една от следните форми:
2.1.Неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане;
2.1.Застрахователна полица, която обезпечава 100% авансовото плащане с
валидност 30 /тридесет/ дни след последната доставка;
2.3. Документ за внесена парична сума по сметка на Министерство на
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл.
„Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
Текстът на банковата гаранция и застрахователната полица се уточнява
между страните.
3. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка,
установена извън територията на Р България, същата следва да бъде авизирана
или потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на
територията на Република България. (когато е приложимо).
4. Редукцията на авансовото плащане и банковата гаранция или
застрахователната полица ще се извършва пропорционално на преведения аванс
от стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се осъществява
след изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в дирекция
„Отбранителна аквизиция” на следните документи:
а. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на
изпълнителя и на военното формирование краен получател;
б. Оригинал на двустранно подписан „Протокол за приемане на стадии
„разработване на системата (А-2)““(Приложение № 14 от ВС 40095:2014) /
Протокол за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3 от настоящето
рамково споразумение), Приемно–предавателен протокол на отделен етап,
(съгласно постигнатите договорености - етапите, видовете протоколи за приемане на
извършените доставки и услуги ще бъдат договорени при сключване на рамковото
споразумение, съобразно възможностите на възложителя).
* Двустранно подписаните протоколи трябва да съдържа и индивидуализиращите
данни за модулите за КИП (марка, модел и др.);

5. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/или
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона
за счетоводството;
6. Изискванията към застрахователната полица, която обезпечава
авансовото плащане са съгласно Приложение № 7 към рамковото споразумение
(когато е приложимо).
(3) Допуска се съчетаване на посочените по – горе форми на плащане.
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(4) Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за
чуждестранни фирми.
(5) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Начина на плащане ще се определя при сключване на всеки конкретен
договор в срока на рамковото споразумение.
(7) Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка,
фактура, сертификат, гаранционна карта и др.) са на чужд език, изпълнителят е
длъжен да осигури техния превод на български език.
(8) Всички банкови разходи по преводите извън територията на Република
България са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на
територията на Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клаузата се
включва, когато избрания изпълнител е чуждестранно лице).

(9) Плащането на дължимата сума по всеки конкретен договор ще се извършва
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която ще се уточнява при сключването
на конкретен договор.
Забележка: Не се допуска участниците да предлагат начин на плащане в
офертите си.
3.2. Изисквания към условията и размера на гаранцията за изпълнение на
договора:
3.2.1. При подписване на всеки конкретен договор за изпълнение по предмета на
рамковото споразумение, участникът избран за изпълнител, трябва да представи
гаранции за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора
без ДДС и срок на валидност не по – малък от 30 (тридесет) календарни дни след
крайния срок за изпълнение на задълженията по договора, в т.ч. и задълженията
по гаранционното поддържане на доставените модули за КИП (само при
представени гаранции за изпълнение на договора под формата на банкова
гаранция/ застрахователна полица).
3.2.2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение по сключен конкретен договор, която може да бъде както следва:
3.2.1.1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната,
дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І”
№ 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
3.2.2.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
3.2.2.3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя – оригинал.
3.2.3. Когато гаранциите за изпълнение са под форма на банкова гаранция,
изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима, като
текстът й се съгласува предварително с Възложителя.
3.2.4. Гаранциите за изпълнение служат за обезпечаване на точното и
своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.
3.2.5. Върху посочените гаранции Възложителят не дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
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3.2.6. Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по
застрахователните полици се усвояват/изплащат изцяло или частично в случай
на пълно или частично неизпълнение на задължения по договора,
пропорционално на неизпълнената част. При забава в изпълнението на договора,
изпълнителят е длъжен да удължава крайният срок по банковите гаранции/
застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни
след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по договора
при отчитане на забавата.
3.2.7. Възложителят освобождава 100% от гаранцията за изпълнение на
проектирането в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протоколите за
приемане на системния проект и 50% от гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след подписване на протоколите за въвеждане в експлоатация на
модулите по всеки конкретен договор, като има право да приспадне от
гаранцията дължимите неустойки вследствие на забава, пълно или частично
неизпълнение на задълженията по доставката.
3.2.8. Възложителят освобождава останалите 50% от гаранцията за
изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на
задълженията по гаранционното поддържане на доставените модули за КИП по
всеки конкретен договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите
неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по гаранционното
поддържане на доставените модули за КИП.
3.2.9. В случай, че гаранцията е под формата на банкова гаранция и е
издадена от банка, намираща се извън територията на Р България, същата да бъде
авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Р България.
Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са
за сметка на Изпълнителя.
Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички
разходи свързани с гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички
банкови разходи по превода извън територията на Р България и всички банкови
разходи на територията на Р България свързани с гаранциите са за сметка на
чуждестранно лице.
При преводи SWIFT BIC код на Банката на получателя и IBAN са
задължителен реквизит на платежните документи.
3.2.10. В случай, че гаранцията е под формата на Застраховка,
обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,
същата следва да отговаря на следните изисквания:
(1) Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/
анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на
Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща
застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена
застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
(2) Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла
на чл. 12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
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(3) Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката
и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования
(изпълнител по договора за доставка).
(4) Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния
документ.
(5) При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен
да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане
(подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната
сума в застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не
е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки
и лихви и други уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
(6) При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на
договора за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума,
посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в
застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано
уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
(7) При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за
доставка е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане
на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към
нейното съдържание се запазват.
(8) Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се
допуска.
(9) Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи.
(10) При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на
най – ранното от следните обстоятелства:
а) изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
б) връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя;
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(11) Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон;
(12) Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение;
ГЛАВА IV
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Кандидат се отстранява от участие в процедурата:
1.
При наличие на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т.1 – 5 от ЗОП;
2.
При наличие на обстоятелствата по чл. 327б и липса на декларация по чл.
327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България.
3.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
4.
При наличие на основание по чл. 107 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
5.
При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени
от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за
обществената поръчка и документацията.
6.
Отстранява се от участие участник, който предложи стойност „0“ (нула) на
ценовото си предложение или гаранционния срок, както и ако не е
изпълнил минималните изисквания на ТТЗ А 91.0084.17.
ГЛАВА V
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ИЗГОТВЯНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА
Възложителят обявява на интернет страницата на Министерството на
отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg) Решението за откриване на
процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата Документация
за участие.
Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши, чрез
процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка в съответствие
с Част четвърта „Специални правила при възлагане на обществени поръчки в
областите отбрана и сигурност“ от ЗОП.
За участие в процедурата Кандидатът следва да представи заявление за
участие в предварителния подбор изготвено при условията и изискванията на
настоящите указания. Срокът за получаване на заявленията за участие е до 30
календарни дни от датата на публикуване на обявлението за обществена
поръчка и изтича в 17:30 часа на тридесетия ден след деня на публикуване.
Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи
кандидатите, които отговарят на обявените критерии за подбор и за които
не са налице основания за отстраняване от процедурата.
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Забележка:
При предварителният подбор кандидатите нямат право да представят
първоначални оферта за изпълнение на поръчката! Те ще се изискат само от
кандидати, които Възложителят е поканил след проведен предварителен
подбор.
1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
1.1. Указания за представяне на заявление
Всеки Кандидат може да представи само едно заявление за участие в
процедурата.
Заявлението за участие в процедурата на договаряне с публикуване на
обявление за поръчка (заявление за участие в предварителен подбор) трябва да
отговаря на изискванията по чл. 106, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП
(ППЗОП).
Заявлението за участие в предварителен подбор се представя на хартиен
носител в запечатана непрозрачна опаковка (плик), съгласно чл. 47 от
Правилника за прилагане на ЗОП от кандидата или надлежно упълномощен от
него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика кандидата изписва:
Министерство на отбраната,
дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата на договаряне с
публикуване на обявление с предмет: “Придобиване на модул за
комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на контингент ”
и следната информация: наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Заявлението се подава на български език, а документите, които са на чужд
език се представят и в превод на български език. Кандидатът носи риска и
отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да
съблюдава за несъответствия в превода.
Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено
от кандидата с подпис и печат копие.
1.2. Съдържание на заявлението за участие
Заявлението за участие задължително съдържа:
1.2.1. Списък на представените документи, подписан от кандидата – съгласно
образеца Приложение № 1, Глава VI от настоящата документация.
1.2.2. Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително
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електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – съгласно
образеца Приложение № 2, Глава VI от настоящата документация.
1.2.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 ЗОП – съгласно
образеца Приложение № 3, Глава VI от настоящата документация.
1.2.4. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗОП – съгласно
образеца Приложение № 4, Глава VI от настоящата документация.
1.2.5. Декларация в свободна форма:
– дали е производител (български/чужд) на модулите за КИП;
– дали ще внася модулите за КИП;
– дали ще трансферира модулите за КИП и от къде,
като представя заверено копие на валиден:
а) Ако кандидатът ще внася модулите за КИП в Република България:
- Лиценз доказващ правото на Кандидата да извършва износ и внос на
продукти свързани с отбраната (ако Кандидатът е българско юридическо или
физическо лице),
или аналогичен документ, ако такъв се изисква от
законодателството на съответната държава (ако кандидатът е с регистрация и
седалище извън Република България).
б) Ако кандидатът ще извършва трансфер на доставяните модулите за КИП
в Република България:
- Сертификат за получаване на продукти свързани с отбраната или друг
документ доказващ правото на Кандидата да извършва трансфер на продукти
свързани с отбраната (ако Кандидатът е българско юридическо или физическо
лице), или аналогичен документ, ако такъв се изисква от законодателството на
съответната държава (ако кандидатът е с регистрация и седалище извън
Република България).
1.2.6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата –
съгласно образеца Приложение № 5, Глава VI от настоящата документация.
1.2.7. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението
– и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият.
1.2.8. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т.8 или наличие на
изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношение с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – съгласно образеца Приложение № 6, Глава VI от
настоящата документация.
1.2.9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца Приложение № 7, Глава VI
от настоящата документация.
1.2.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от
ЗОВСРБ – съгласно образеца Приложение № 8, Глава VI от настоящата
документация. Декларацията се представя за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
1.2.11. Доказателства по чл. 158, ал. 7 от ЗОП - Документи, относно
критериите за подбор:
Page 15 of 82

1.2.11.1. Изискване към икономическото и финансово състояние на кандидатите
по чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗОП - кандидатът трябва да е реализирал минимален оборот
в сферата попадаща в обхвата на поръчката, не по-малък от 4 500 000 лева без
ДДС за последните три приключили финансови години. Поставеното изискване
се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка за оборота в сфера
попадаща в обхвата на поръчката.
Под ”обхвата на поръчката“ се разбира всяка една от дейностите по
проектиране, доставка, монтаж и системна интеграция на комуникационноинформационни системи, описани в т. 4.2 на ТТЗ А 91.0084.17, със системи за
автоматизирано командване на Българската армия и Министерство на отбраната
или еквивалентна структура/и и изпълнени при спазване на военен стандарт ВС
40095:2014 или еквивалентно/и.
Минимално изискване: Кандидатът трябва да е реализирал минимален
оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, не по-малък от 4 500 000 лева
без ДДС за последните три приключили финансови години.
1.2.11.2.
Изискване за технически и професионални способности по чл. 63, ал.
1, т. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 158, ал. 3 - кандидатът да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката най-много за
последните пет години от датата на подаването на заявлението за участие.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП –
списък на услугите и доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателства за извършените доставки или услуги.
Под ”сходни“ се разбира всяка една от дейностите по проектиране, доставка,
монтаж и системна интеграция на комуникационно-информационни системи,
описани в т. 4.2 на ТТЗ А 91.0084.17 със системи за автоматизирано командване
на Българската армия и Министерство на отбраната или еквивалентна
структура/и и изпълнени при спазване на военен стандарт ВС 40095:2014 или
еквивалентно/и.
Доказателствата за извършените услуги и доставка (референции,
публични регистри, удостоверения и др.) се представят от участника,
определен за изпълнител, преди сключване на рамково споразумение за
обществена поръчка.
Минимално изискване: Най-много за последните пет години от датата на
подаване на заявлението, кандидатът трябва да е изпълнил поне една услуга по
проектиране на комуникационно-информационна система/и и/или поне една
доставка, монтаж и системна интеграция на комуникационно-информационна
система/и, описани в т. 4.2 на ТТЗ А 91.0084.17, със системи за автоматизирано
командване на Българската армия и Министерство на отбраната или
еквивалентна структура/и и изпълнени при спазване на военен стандарт ВС
40095:2014 или еквивалентно/и.
1.2.11.3. Изискване за технически и професионални способности по чл. 63, ал. 1,
т. 10 от ЗОП - кандидатът да прилага системи за управление на качеството в
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съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015
или еквивалент/и с обхват включващ предмета на поръчката.
За доказване на този критерий за подбор кандидатът предоставя заверено
копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за контрол на
качеството;
Минимално изискване: Кандидатът трябва да прилага система за
управление на качеството;
Забележки:
1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице:
а) Документите по т.1.2.2., т.1.2.3., т. 1.2.5, т.1.2.6, т.1.2.8, т.1.2.9 и
т.1.2.10 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
б) Доказателства по т.1.2.4., се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2. Когато кандидатът в процедурата е юридическо лице, при представяне
на документите се спазват изискванията на чл. 106, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП;
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР
2.1. В съответствие с чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, комисия на Възложителя
разглежда постъпилите в срока посочен в обявлението заявления за участие в
процедурата и изготвя протокол, съдържащ резултатите от подбора.
2.2. На основание на протокола с резултатите от подбора, Възложителят обявява
с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето,
както и кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя
изисквания и мотивите за това.
3. ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО И ОФЕРТИ
3.1. В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ППЗОП на избраните кандидати се изпращат
писмени покани за участие в преговори и за представяне на оферти.
3.2. Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в
преговорите, следва в посочения в поканата срок да представят оферта, изготвена
при условията и изискванията на настоящата документация.
3.3. Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатът е
обвързан с условията на представената от него оферта. Възложителят може да
поиска писмено (чрез писмо или факс) от класирания участник да удължи срока
на валидност на офертата си до момента на сключване на договора за
обществената поръчка.
Срокът на валидност на офертите на кандидатите, които ще бъдат поканени
да подадат оферта, следва да бъде не по-кратък от 4 месеца от крайния срок за
представянето им.
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Срокът за представяне на офертите се определя от Възложителя в поканата
по чл. 162, ал. 1 във връзка с чл. 76, ал. 4 от ЗОП.
3.4. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка (плик), съгласно
чл. 47, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от участника или
надлежно упълномощен от него представител, лично или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен в обявлението за
обществената поръчка.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има
право да представи само една първоначална оферта с която участва за поръчката.
Не се допускат варианти. Офертата се представя в един екземпляр – оригинал в
писмена форма на български език, а документите на чужд език – придружени с
превод на български език.
3.5. Опаковката (плика) включва документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, както
следва:
3.5.1. Техническо предложение, съдържащо:
3.5.1.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника;
3.5.1.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по образец
Приложение № 12, Глава VI от настоящата документация;
3.5.1.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на рамково
споразумение и конкретни договори – Приложение № 11, Глава VI от
настоящата документация;
3.5.1.4. декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 13,
Глава VI от настоящата документация.
Документи при използване на подизпълнители:
3.5.1.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители при
изпълнението на поръчката – съгласно образеца Приложение № 9, Глава VI от
настоящата документация.
3.5.1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (само в случай,
че участникът предвижда използването на такива) – съгласно образеца
Приложение № 10, Глава VI от настоящата документация.
3.5.1.7. Представяне на следните документи за предложените подизпълнители:
3.5.1.7.1. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т.5 ЗОП
– съгласно образеца Приложение № 3, Глава VI от документацията.
3.5.1.7.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т.1 – 4 от ЗОП
– съгласно образеца Приложение № 4, Глава VI от документацията.
3.5.1.7.3. Декларация дали подизпълнителят:
– е производител (български/чужд) на модули за КИП;
– ще внася модулите за КИП;
– ще трансферира модулите за КИП, като представя заверено от
подизпълнителя копие на валиден:
а) Ако подизпълнителят ще внася модулите за КИП в Република България:
- Лиценз доказващ правото да извършва износ и внос на продукти свързани
с отбраната (ако подизпълнителят е българско юридическо или физическо
лице), или аналогичен документ, ако такъв се изисква от законодателството
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на съответната държава (ако подизпълнителят е с регистрация и седалище
извън Република България).
б) Ако подизпълнителят ще извършва трансфер на доставяните
модулите за КИП в Република България:
- Сертификат за получаване на продукти свързани с отбраната или друг
документ доказващ правото на подизпълнителят да извършва трансфер на
продукти свързани с отбраната (ако подизпълнителят е българско юридическо
или физическо лице), или аналогичен документ, ако такъв се изисква от
законодателството на съответната държава (ако подизпълнителят е с
регистрация и седалище извън Република България).
3.5.1.7.4. При подизпълнители обединения:
Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението – и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3.5.1.7.5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8
или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) - съгласно образеца
Приложение № 6, Глава VI от документацията.
3.5.1.7.6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) – съгласно образеца
Приложение № 7, Глава VI от документацията.
3.5.1.7.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1
и ал. 2 от ЗОВСРБ – съгласно образеца Приложение № 8, Глава VI от
документацията.
3.5.1.7.8. Доказателства по чл. 158, ал. 7 от ЗОП - документи, относно
критериите за подбор:
3.5.1.7.8.1. Изискване към икономическото и финансово състояние по чл.
61, ал. 1, т.1 от ЗОП –Подизпълнителят трябва да е реализирал минимален
оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката не по-малък от 4 500 000
лева без ДДС за последните три приключили финансови години, съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълнява. Поставеното изискване се доказва с
документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП – справка за оборота в сфера попадаща
в обхвата на поръчката.
Под ”обхват на поръчката“ се разбира всяка една от дейностите по
проектиране, доставка, монтаж и системна интеграция на комуникационноинформационни системи, описани в т. 4.2 на ТТЗ А 91.0084.17, със системите
за автоматизирано командване на Българската армия и Министерство на
отбраната или еквивалентна структура/и и изпълнени при спазване на военен
стандарт ВС 40095:2014 или еквивалентно/и.
Минимално изискване: Подизпълнителят трябва да е реализирал
минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, не по-малък
от 4 500 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години,
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
3.5.1.7.8.2. Изискване за технически и професионални способности по
чл. 63, ал. 1, т.1 от ЗОП - подизпълнителят трябва да е изпълнил дейности с
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предмет и обем, съобразно вида и дела от поръчката, които изпълняват,
извършвани при спазване на военен стандарт ВС 40095:2014 или
еквивалентно/и, най-много за последните пет години, считано от датата на
подаване на заявление за участие.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т.2 от
ЗОП – списък на услугите и/или доставките, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, съобразно вида и дела, които ще изпълняват,
извършвани при спазване на военен стандарт ВС 40095:2014 или еквивалентно/и
с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателства
за извършените доставки или услуги.
Под ”сходни“ се разбира всяка една от дейностите по проектиране,
доставка, монтаж и системна интеграция на комуникационно-информационни
системи, описани в т. 4.2 на ТТЗ А 91.0084.17 със системи за автоматизирано
командване на Българската армия и Министерство на отбраната или
еквивалентна структура/и и изпълнени при спазване на военен стандарт ВС
40095:2014 или еквивалентно/и.
Доказателствата за извършените доставки и услуги се представят от
участника, определен за изпълнител, преди сключване на рамково споразумение
за обществена поръчка.
Минимално изискване: През последните пет години подизпълнителят
трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентична или сходна
с предмета на поръчката, съобразно вида и дела от поръчката, които ще
изпълняват, извършвани при спазване на военен стандарт ВС 40095:2014 или
еквивалентно/и.
3.5.1.7.8.3. Изискване за технически и професионални способности по чл.
63, ал. 1, т. 10 от ЗОП – подизпълнителите да прилагат системи за управление
на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт
БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент/и с обхват включващ предмета на
поръчката.
За доказване на този критерий за подбор подизпълнителя предоставя
заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за
контрол на качеството.
Минимално изискване: Подизпълнителят трябва да прилага система за
управление на качеството;
Забележки:
1. Документите се представят за всеки от предложените от участника
подизпълнители, ако има такива, съобразно вида и дела на поръчката, който ще
изпълняват.
2. Документите се представят в офертата на участника, съгласно
чл. 106, ал. 2, т.2, буква „а“ и „б“ от ППЗОП.
3.5.2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП. Самостоятелен
документ изготвен по образец Приложение № 14, Глава VI.
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4. ДОГОВАРЯНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
4.1. Комисията провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието
на първоначалните и последващите оферти.
Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се
отразяват в отделен протокол/протоколи, който се подписва от членовете на
комисията и от всеки от участниците, поотделно.
Обект на преговорите ще са:
 Техническото предложение в частта, подлежаща на изменение, съгласно ТТЗ
А 91.0084.17, както следва;
a) Състав на системата - съставът, комплектността и количеството на
оборудването в основните структурни компоненти (т. 4.3., стр. 7 - 10);
b) Честотен диапазон на базовата станция (т. 5.3.10.10., Таблица № 6,
позиция 1);
c) Възможността за осигуряване на интерфейси Ethernet 10 G и
интегрирането на маршрутизатора с опорния комутатор в едно изделие (т.
5.3.11.2.);
d) Изисквания към опорния комутатор – брой и тип на инсталираните
модули ( т. 5.3.12.1, таблица 8, позиция 4);
e) Техническите изисквания към сървърния модул (т. 5.3.14.2.);
f) Конкретните версии и брой лицензи към сървърния модул (т.
5.3.14.3.5.);
g) Типът, характеристиките и броя на влакната на оптичната полева
линия (т. 5.3.15.2.);
h) Съставът, версиите и броя лицензии на софтуера (т. 5.3.19.3.);
i) Съставът на комплекта ЗИП ( т. 5.4.4.);
j) Изискванията към видовете осигуряване (т. 8)
k) Обучение на личния състав (т. 8.3.1.).
l) Други, неуточнени в ТТЗ А 91.0084.17 и стадии „Разработване на
системата“ към ВС 40095:2014;
 Посочените от участниците цени в ценовото предложение (ценовата оферта);
 Протоколите за приемане на извършените доставки и услуги:
o „Протокол за приемане на стадии „разработване на системата (А2)““ -Приложение № 14 от ВС 40095:2014;
o Протокол за приемане в редовна експлоатация ма модулите;
o Приемно – предавателен протокол на отделен етап от разработването
на системите/модулите.
 Срокове за изпълнение;
 Срокове на гаранционен сервиз и системата за интегрирано логистично
осигуряване до края на жизнения цикъл на продукта;
 Условията на рамковото споразумение и конкретните договори,
предварително упоменати в приложения образец на рамково споразумение и
приложените образци на договори, като те не могат да противоречат на
предварително обявените от Възложителя условия;
4.2. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя,
съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП в който отразява резултата от
преговорите и предлага класиране на участниците или прекратяване на
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процедурата; Класирането се провежда, съгласно предварително обявения
критерии за възлагане на поръчката;
4.3. Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по
чл. 106, ал. 6. от ЗОП, или издава решение за прекратяване на процедурата.
4.4. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител при
условията на чл. 112, ал.1, т. 1, т. 2 и т.3.
ГЛАВА VI
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложения (Образци на документи):
1. Приложение № 1 – Списък на представените документи;
2. Приложение № 2 – Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедура договаряне с публикуване на обявление за поръчка
с предмет „Придобиване на модул за комуникационно – информационна
поддръжка (КИП) на контингент“;
3. Приложение № 3 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, и ал. 2, т. 5 от ЗОП;
4. Приложение № 4 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗОП;
5. Приложение № 5 – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг
кандидат в процедурата;
6. Приложение № 6 – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по
чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
7. Приложение № 7 – Образец на Декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ;
8. Приложение № 8 – Образец на Декларация по чл. 327 б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ;
9. Приложение № 9 – Образец на Декларация за използване/неизползване на
подизпълнители при изпълнението на поръчката;
10. Приложение № 10 – Образец на Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител;
11. Приложение № 11 – Образец на Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на рамково споразумение и проекти на договори;
12. Приложение № 12 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
13. Приложение № 13 – Образец на декларация за срока на валидност на
офертата;
14. Приложение № 14. – Образец на Предлагани ценови параметри.
14.1. Приложение № 14.1 – Методика за оценка
15. Приложение № 15 – Образец на проект на рамково споразумение и
приложенията към него;
16. Приложение № 16 – Военен стандарт ВС 400095:2014;
17. Приложение № 17 - Тактико – техническо задание ТТЗ А 91.0084.17;
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Приложение № 1
(образец)

СПИСЪК
на представените документи
в процедура договаряне с публикуване на обявление за поръчка
с предмет „Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка
(КИП) на контингент“.

№

Съдържание

Дата:
Наименование на кандидата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат:

Вид
и
количество на
документите
/оригинал,
копие, заверено
копие/

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Page 23 of 82

Приложение № 2
(образец)
ДО
…….............................………….
…………....................…………..

ДАННИ
за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура
договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет
„Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка
(КИП) на контингент“.
Административни сведения
Наименование на кандидата:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която кандидата
е установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че кандидата е обединение, информацията се попълва за всеки кандидат в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи кандидата по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
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Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

1. …….........................
кандидатът
се
представлява
заедно
или .....................................
поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
2. .................................
......................................
Данни за банковата сметка:
Обслужваща
банка:…………………………………………………
IBAN.............................................................................
BIC................................................................................
Титуляр на сметката:..................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за
обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Придобиване
на модул за комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на контингент“., като
подаваме заявление при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че
същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат)

...........................................................................................
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Приложение № 3
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО
ЧЛ. 157, АЛ. 1, И АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗОП
(подава се от участник и подизпълнител)
Подписаният/
подписаната
…………................................................................................................................................................

:

собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена
на..................................................
от МВР - гр.……………………..............................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................…………………...............................
постоянен адрес

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,
наименование

в качеството си на.........................................................................................................................
длъжност

седалище .....................................................................................................................................,
адрес
на
управление:..................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс.
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс.
в) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс.
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс.
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс.
ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс.
з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна.
3. Не са налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП
4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен
срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата
са:
1. ......................................................................................................................................
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2. ......................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................

…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

............................../............................./
подпис

фамилия
печат

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, декларацията се
подава от всеки от тях съобразно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението съобразно
горните правила. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица - участници и подизпълнители.
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Приложение № 4
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО
ЧЛ. 157, АЛ. 2, Т. 1 - 4 ОТ ЗОП
(подава се от участник и подизпълнител)
Подписаният/
подписаната
:
…………...............................................................................................................................................................
собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................................…...., издадена
на..................................................
от
МВР
гр.…………………….................................................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................……………………….…………...................
............
постоянен адрес

Представляващ/
а………………………………………..................................................................................................,
наименование

в качеството си на............................................................................................................................................
длъжност

седалище ........................................................................................................................................................,
адрес на управление:.....................................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
2. Представляваният от участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не
е под разпореждане на съда и не е преустановена.
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако:
4.1. Представляваният от мен участник има задължения, но за тях е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията
4.2 Представляваният от мен участник има задължения, но същите са по акт, който не е влязъл
в сила.
4.3. В зависимост от това на кое обстоятелство отговаря участника, се попълват само този
текст в декларацията.
5. Представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява определена
професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението,
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
6. Представляваният от мен участник няма влязло в сила съдебно решение, с което е
установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок
от настъпването им.

Page 28 of 82

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в
които се съдържа информация за посочените обстоятелства са:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен),
които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата са:
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис

фамилия
печат

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника и подизпълнителя. Когато
участникът или подизпълнителят са юридически лица е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които
могат самостоятелно да го представляват. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица участници и подизпълнители. Когато участник или подизпълнител в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.
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Приложение № 5
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата
Подписаният/ата
................................................................................................................................................
(трите имена)
данни
по
документ
за
самоличност
................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на
издаването)
в
качеството
си
на
................................................................................................................................................
(длъжност)
на ................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. – участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка
(КИП) на контингент“
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

Забележка:
Декларацията се представя от всеки един управител на дружеството.

Page 30 of 82

Приложение № 6
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т.8 или наличие на изключенията по
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,
(име, презиме, фамилия )

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на _________________ от МВР (дата на издаване)

гр. _______________, адрес _______________________________________________________
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в __________________________________________,
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ____________ и адрес на управление: __________________________________,
тел./факс _______________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - кандидат или участник/подизпълнител/трето лице в процедура
(ненужното се зачертава)

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на модул за комуникационно –
информационна поддръжка (КИП) на контингент“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно
облагане.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е ____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в
/ненужното се зачертава/

юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби
на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/

3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/

_________________
(място на деклариране)

_______________
(дата на деклариране)

Декларатор: _________________
(подпис и печат)

/_________________________/
(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е обединение,
което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или
участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация.
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Приложение № 7
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ)
Долуподписаният/ата: __________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________
(постоянен адрес)

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена
на ____________ от МВР-гр. ___________, адрес _________________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството ми на _________________, в ________________________________,
(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище __________________________________________________, адрес на
управление: _________________________________________________, тел./ факс
_____________, вписано в търговския регистър при _______________ съд по ф.д. №
___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК __________________
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо
лице/едноличен търговец, в размер ______________________________________
има следния произход: ________________________________________________ .
2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото
юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:
2. 1. __________________________________________________________
(име, презиме, фамилия/фирма)

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
2.2. ___________________________________________________________
(име, презиме, фамилия/фирма)

ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
и други.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.
гр.: …………………….….
дата: ………………..…….

ДЕКЛАРАТОР:
(име, фамилия и подпис, печат)
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Приложение № 8
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
Долуподписаният/ата: __________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________ от МВР –
(дата на издаване)

гр. ___________, адрес ________________________________________________,
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството ми на _________________, в ________________________________,
(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ________________________________________________________,
адрес на управление: _________________________________________________,
тел./ факс _____________, вписано в търговския регистър при _______________ съд
по ф.д. № ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК __________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице
обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

гр.: …………………….….
дата: ………………..…….

ДЕКЛАРАТОР:
(име, фамилия и подпис, печат)
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Приложение № 9
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за използване/неизползване на подизпълнители при изпълнението на
поръчката
Подписаният/ата ...............................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................
(длъжност)

на ....................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/БУЛСТАТ ..........................................................., – в качеството си на участник
при възлагане на обществена поръчка с предмет „Придобиване на модул за
комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на контингент“,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):
.........................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата)

че ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител
............................................................................................................................................
(наименование на лицето подизпълнител ЕИК/БУЛСТАТ)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Придобиване на модул за
комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на контингент“..
2. Вида и дела от поръчката, които ще изпълнява подизпълнителя, е:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................
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Приложение № 10
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният/ата ...............................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................
(длъжност)

на ....................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/БУЛСТАТ ..........................................................., – в качеството си на
подизпълнител на участник при възлагане на обществена поръчка с предмет
„Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на
контингент“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):
.........................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам
съгласието
да
участваме
като
подизпълнител
на
.........................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Придобиване на модул за
комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на контингент“.
2. Вида и дела от поръчката, които ще изпълнявам, е:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в
офертата на посочения по – горе участник, нямаме право да се явим като участник в
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................
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Приложение № 11
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника)

Подписаният/ата ………………………………………………………..…………
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………....................…………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………..………………
(длъжност)

на …………………………………………………………..……………………………
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на модул за комуникационно –
информационна поддръжка (КИП) на контингент“.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта рамковото споразумение и
тези в проекта на конктретните договори, които е неразделна част от
документацията за участие в процедурата.
2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договор в законоустановения
срок.

Дата: ………………
ДЕКЛАРАТОР: .......................
Печат

(подпис)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение № 12
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката
в съответствие с Тактико – техническото задание и изискванията на
възложителя
ДО : Министерство на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр.
София, 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на
.................................. съд, ЕИК ........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка
(КИП) на контингент“ съответстващо на изискванията на Тактико – техническо
задание ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ)“, с настоящото Ви представяме нашето предложение,
съгласно изискванията на ТТЗ А 91.0084.17, което ще бъде обвързващо за нас в
срока на валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители,
настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на рамково
споразумение за изпълнение.
I. Предлагаме да изпълним в следния обем и обхват предмета на поръчката,
съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в
документацията за участие по настоящата обществена поръчка и изискванията на
Технически спецификации ТТЗ А 91.0084.17ТС, както следва:
Таблица № 1
ИЗИСКВАНИЯ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКА:
№
СЪГЛАСНО
…………………………………………
(изписва се наименованието на
по ТС
ТТЗ А 91.0084.17
участника)
1
2
3

В колона 2 се изписват изискванията, съгласно ТТЗ А 91.0084.17, а в колона 3
съответните предложения на участника. В своето предложение, за позициите от
ТТЗ , за които не е посочено количество, участникът предлага такова количество
на оборудване и програмните средства, които да осигуряват минимално
изискуемата функционалност на всеки един модул КИП, съгласно изискванията на
ТТЗ А 91.0084.17. Предложените количества на оборудване и програмните
средства трябва да съвпадат с тези от ценовото предложение.
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II. Декларираме, че ще спазваме следните срокове:
1. Срокът за проектиране на модули за КИП е .................(до 10 месеца),
считано от датата на сключване на конкретен договор.
2. Срокът за доставка, монтаж, интегриране, изпитване и приемане на един
модул, включително производство и доставка на конструкция/контейнери за
неговото транспортиране е .....................................(до 16 месеца), считано от датата
на сключване на конкретен договор, сключени в срока на действие на рамковото
споразумение.
3. Гаранционният срок на всеки отделен модул е ............................(най-малко 3
години), считано от датата на двустранно подписан Протокол за приемане в редовна
експлоатация (Приложение № 3 от Рамково споразумение).
Предложеният гаранционен срок трябва да съвпада с този предложен в Таблица №
1, колона 3 и съответстващ на т. 5.4.3. от ТТЗ А 91.0084.17ТС на настоящето
техническо предложение за изпълнение на поръчката.
4. Срокът за ремонт на изделие/оборудване по време на гаранционния срок е
……… (но не повече от 30 дни) за страната и ……………дни (но не повече от 60
дни) за чужбина. Сроковете за изпълнение започват да текат от датата на
двустранно-подписан протокол за приемане на изделието за ремонт (Приложение №
11 от Рамково споразумение).
5. Срокът на „Система за интегрирано логистично осигуряване до края на
жизнения цикъл на продукта“ е ………. (но не по-малко от гаранционния срок на
всеки модул КИП);
V. Приемаме да доставим съответните модули за КИП, съгласно всички изисквания
на Възложителя и до мястото, посочено в документацията за участие по настоящата
обществена поръчка.
VI. Декларираме, че при извършване на доставката, модулите за КИП ще се
съпровождат с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход на
български език, а документите на чужд език – придружени с превод на български
език, включително (но не само) сертификати за произход, гаранционни карти,
техническа документация и др.
VII. При така предложените от нас условия, в нашето предложение за изпълнение
на поръчката сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват.
VIII. Направеното от нас предложение ще бъде обвързващо за нас в срока на
валидност на офертата ни. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото
предложение ще остане обвързващо за нас до сключване на договор за изпълнение.
Дата: _____________ г.
Подпис:_____________________________
(печат)
______________________________________
(име и фамилия)

_________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Приложение № 13
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
(попълва се от лицето, което представлява и управлява участника)

Подписаният/ата ………………………………………………………..…………
(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………....................…………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………..………………
(длъжност)

на …………………………………………………………..……………………………
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „.....................................................”
ДЕКЛАРИРАМ:
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от ...... /……../ месеца, считано от датата, която е
посочена за дата на получаване на офертата (съгласно изискванията на
възложителя в документацията за участие, минималният срок на валидност на
офертата е 4 месеца). Ако бъдем определени за изпълнители, настоящата оферта
ще остане обвързваща за нас до сключването на рамково споразумение за
изпълнение.

Дата: ………………
ДЕКЛАРАТОР: .......................
Печат

(подпис)

/......................................................../
(име и фамилия)
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Приложение № 14
(образец)

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/в отделен запечатан плик/
ДО (наименование и адрес на Възложителя): Министерство на отбраната,
Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов“ №
12, ет. 5.
ОТ: ........................................................................ (наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: .........................................................................
регистриран по ф.д. № ................................ / ................ г. по описа на
.................................. съд, ЕИК ........................................................... .
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството си на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка
(КИП) на контингент“, с настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение
за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Тактико – техническото
задание ТТЗ А 91.0084.17 и настоящите условия, което ще бъде обвързващо за нас в
срока на валидност на офертата ни, както следва:
1.
Обща цена за проектиране, доставка, монтаж, изпитване, приемане и
интегриране с други автоматизирани системи за управление на БА и МО на 4
(четири) броя модула за КИП на контингент, включително транспортните
конструкции/контейнери/опаковки за тях - цена в размер на .........................................
(изписва се с думи) лева без ДДС. Общата цена е формирана от следните цени:
1.1.
Цена за изготвяне на проект за четири броя модули за КИП на
контингент, съгласно военен стандарт ВС 40095, включително и цена за
проектиране на конструкция/контейнери за тяхното транспортиране - цена в
размер на ........................ (изписва се с думи) лева без ДДС.
1.2.
Цена за доставка, монтаж, изпитване, приемане, интегриране с други
автоматизирани системи за управление на БА и МО на 4 (четири) броя модули за КИП
на контингент, включително доставка на конструкция/контейнери за тяхното
транспортиране, съгласно ТТЗ А 91.0084.17 – цена в размер на
..............................(изписва се с думи) лева без ДДС. Цената е формирана от
следните цени:
1.2.1.
Цена за изработване и доставка на конструкция/контейнери за
транспортиране на 4 (четири) броя модули за КИП на контингент – цена в
размер на ..............................(изписва се с думи) лева без ДДС.
1.2.2.
Цена за доставка, монтаж, изпитване, приемане, интегриране с други
автоматизирани системи за управление на БА и МО на 4 (четири) броя модули
за КИП на контингент, съгласно ТТЗ А 91.0084.17 – цена в размер на
....................................(изписва се с думи) лева без ДДС. Цената е съставена от
единичните цени и количества на следните услуги и доставки, описани в
Таблица №1, съгласно т.4.3. „Състав на системата“ от ТТЗ А 91.0084.17 :
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Таблица №1
Описание на услугите и
доставките от състава на
Поред
модула за КИП , съгласно
ен
т.4.3.
„Състав
на
номер
системата“ от ТТЗ А
91.0084.17
Модул I - учебен:
1
2
……..

Произв
одиМярка Ко-во
тел,
модел

Обща цена в
Ед. цена в
лева
без
лева без ДДС
ДДС

Обща цена за Модул I:
1
2

Модул II:

……..

Обща цена за Модул II:
Модул III

1
2
……..

Обща цена за Модул III:
Модул IV

1
2
…….
Обща цена за Модул IV:
Общо в лева
без ДДС за 4
броя
модули:

2.
Декларираме, че предложените от нас единични цени в лева без ДДС са
определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията
за участие по процедурата и включват всички разходи включително тези в рамките
на гаранционния срок на територията на Република България и всички съпътстващи
разходи (в т.ч. резервни части, материали, консумативи и др.).
3.
Декларираме, че предложените от нас цени и количества в т.1 от ценовото ни
предложения са определени при пълно съответствие с приложените забележки и
указания за попълване на ценовото предложение.
4.
Декларираме, че при сключване на договора, същия ще бъде съобразен с
изискванията на ЗДДС.
Дата: _____________ г.
Подпис:
____________________________________
(печат)
____________________________________
(име и фамилия)
____________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Забележки и указания попълване на ценовото предложение:
1.
За позициите от Таблица № 1 , за които не е посочено количество в т.4.3.
„Състав на системата“ от ТТЗ А 91.0084.17, участникът предлага такова количество
с което осигурява функционалността на всеки един модула КИП на контингента,
съгласно минималните изискания на ТТЗ А 91.0084.17 и постигнатите
договорености по време на преговорите;
2.
Ценовото предложение трябва да е съобразено с общата прогнозна стойност,
описана в Глава I, т. 6 от документацията.
3.
Ценовото предложение се представя съгласно настоящия образец и
изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.
4.
Стойностите на цените в ценовото предложение се посочват от участниците
до втория знак след десетичната запетая. При наличие на каквито и да било
аритметични грешки и различия между предложените от участника единични и
общи цени, както и калкулираната обща стойност, комисията няма да ги
преизчислява, нито ще дава възможност за отстраняването им. Не се допуска
посочване на нулеви стойности. Не се допуска празни редове (липса на данни). При
наличие на такива обстоятелства, участникът се отстранява от участие.
Дата: _____________ г.
Подпис:
____________________________________
(печат)
____________________________________
(име и фамилия)
____________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Приложение № 14.1
(образец)

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодната оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП
1. Оценка на офертите
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната
оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване
на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки
показател.
Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от
Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че
участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията
законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и
класиране.
2. Комплексна оценка на офертите
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките
на офертата по следните показателя:
Показател „Техническо предложение ” (П1) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).
Показател „Ценово предложение” (П 2) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 30 % (0,30).
Показател „Гаранционен срок” (П 3) с максимален брой точки 1 и
относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10).
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
КО = 0,6 х П 1 + 0,3 х П 2 + 0,1 х П3
където:
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;
П1 е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника.
0,6 е относителната тежест на показателя П1 в крайната оценка.
П2 е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.
0,3 е относителната тежест на показателя П2 в крайната оценка.
П3 е оценката по показателя „Гаранционен срок” на участника.
0,1 е относителната тежест на показателя П3 в крайната оценка
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 1 точкa.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до втория знак след десетичната запетая.
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Съгласно чл. 58, ал. 2 от ППЗОП, когато комплексните оценки на две или
повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат поизгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2,
сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с посочения по-горе ред.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
3. Определяне на оценките по всеки показател
3.1. П1 е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника,
изчислена съгласно Таблица № 1 от настоящата методика, като оценката на
техническото предложение се формира като сума от точките, съответстващи на
задължителните и допълнителни параметри, които съответно покриват и/или
надхвърлят задължителните минимални изисквания на възложителя, посочени в
ТТЗ А 91.0084.17.
Максималният брой точки 1 (единица) получава офертата, която не само че е
изпълнила минималните изисквания на възложителя, описани в т. 8.3. от ТТЗ А
91.0084.17, но е и предложила допълнителни услуги, надграждащи изискваният на
възложителя.
Таблица № 1
Брой
Задължителни и допълнителни изисквания на Възложителя,
присъждани
съгласно ТТЗ А 91.0084.17
точки
Техническо предложение, което изпълнява задължителните
изисквания на възложителя от ТТЗ А 91.0084.17 без да
0,80
удовлетворява препоръчителните изисквания;
Допълнителни параметри и функции, които надграждат задължителните
изисквания на възложителя от ТТЗ А 91.0084.17 и са посочени като
препоръчителни:
Освен минималните изисквания, предложените радиорелейни
станции изпълняват и препоръчителните изисквания и осигуряват
0,05
„Поддръжка на мрежа и комуникации от типа „точка-много
точки“(т.5.3.8.2.)
Освен минималните изисквания, предложените радиорелейни
станции изпълняват и препоръчителните изисквания и осигуряват
0,05
„Поддръжка на режим за противодействие на преднамерени
смущения “(т.5.3.8.2.)
0,05

Освен минималните изисквания, предложените базови станции
изпълняват и препоръчителните изисквания за „поддържани
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класове на защита на достъпа Glass 3G “ (т.5.3.10.10.)

0,05

Освен минималните изисквания, предложените базови станции
изпълняват и препоръчителните изисквания за „Възможност за
интегриране с мобилни системи по технология LTE “ (т.5.3.10.10.)

3.2. П2 е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника с максимален
брой точки – 1 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща цена в
лева без ДДС (т.1 от Ценово предложение на участника) – 1 точки. Точките на
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
С min
П1n = -----------------, където :
Cn
 “Cmin.” е най-ниската предложена цена в лева без ДДС;
 “Cn” е цената на n- я участник в лева без ДДС.
3.3. П3 е оценката по показателя „Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 1
и относително тегло 0,1.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен
срок за модул КИПКо – 1 точка. Точките на останалите участници се определят в
съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:
Cn
П2n = -----------------, където :
C max
 “Cmax.” е най-дългия предложен гаранционен срок ;
 “Cn” е предложения гаранционен срок на n- я участник. Гаранционният срок
не може да е по-кратък от 3 (три) години.
Отстранява се от участие кандидат, който предложи стойност „0“(нула)
на ценовото си предложение или гаранционния срок, както и ако не е изпълнил
минималните изисквания на ТТЗ А 91.0084.17.
Изготвил:
……………………………………
(Име, Фамилия, Подпис)
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Приложение № 15
(образец)

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ …………./............................ г.
Днес, …………… 20…. г., в гр. София между
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр.
София, 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, представлявано от
представлявано от министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов,
наричано по –долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
……………………….
със
седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………………,
ЕИК
………………,
регистрирано
в
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от
представлявано от .................. (длъжност във фирмата),
наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, всяка от които или и
двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или Страни/те, на
основание чл. 81, ал. 1 от ЗОП и във връзка с проведена процедура за възлагане на
обществена поръчка, открита с решение № ………………, приключила с Решение
№ ………………на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи
настоящото Рамково споразумение (Споразумение/то) за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при
условията на това Рамково споразумение(РС) да извърши срещу възнаграждение
„Придобиване на модул за комуникационно – информационна поддръжка (КИП) на
контингент“, съгласно военен стандарт ВС 40095:2014 и изискванията на Тактико –
техническо задание ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ), което включва следните услуги и доставки:
а) Изготвяне на проекти за 4 (четири) модула за КИП, включително проектиране
на конструкция/контейнери за транспортиране на модули;
б) Доставка, монтаж, изпитване и приемане на 4 броя модули за КИП, включително
доставка на конструкция /контейнери за транспортиране на модули, съгласно
изготвените проекти;
в) Интеграция на модули за КИП с други автоматизирани системи за управление на
Българската Армия (БА) и Министерство на отбраната (МО), съгласно т.4.4. и т.17.1.2. от
ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ);
г) Гаранционно сервизно обслужване на 4 броя модули за КИП както на
територията на страната, така и извън нея;
д) Система за интегрирано логистично осигуряване до края на жизнения цикъл
на продукта на 4 броя модули КИП на контингент (т.8.3. от ТТЗ А 91.0084.17);
(2) Параметрите, характеристиките и изискванията към модулите по ал. 1,
предмет на настоящото рамково споразумение, са съгласно Тактико – техническото
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задание на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя (съответно
Приложение № 2), които са неразделна част от настоящото рамково споразумение.
(3) Страните се съгласяват услугите и доставките на стоките по ал. 1 да се
осъществяват за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Изпълнението на услугите и доставките по ал. 1 ще се извършва на
основание на конкретни договори, сключвани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на раздел XIII от настоящото рамково споразумение.
(5) Посочените за доставка в ал. 1 количества модули за КИП ще бъдат
заявявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на настоящото рамково споразумение.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще сключва конкретни договори в срока на рамковото
споразумение, съобразно нуждите си при наличие на осигурени за целта финансови
средства.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви пълното и/или частично количеството модули за КИП
посочено в ал. 1.
(8) Съставът, комплектността и количеството на оборудването в основните
структурни компоненти на модулите за КИП на контингента, както и
конструкцията//контейнерите за тяхното транспортиране, се уточняват на етап
Идеен и/или Работен проект, които са предмет на конкретен договор към рамковото
споразумение. Разработения проект окончателно определя спецификацията на всеки
един модул КИП и конструкцията/контейнерите за неговото транспортиране, по
такъв начин, че стойността на всички услуги и доставки по настоящето рамково
споразумение да не надхвърлят утвърдения бюджет от 4 500 000 лева без ДДС,
представляващ 5 400 000 лв. с включен ДДС.
(9) Броят и вида и състава на конкретните доставки се определя при
сключването на конкретните договори към рамковото споразумение и само в
рамките на утвърдения бюджет.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
Чл. 2. Общата цена по настоящото рамково споразумение е ……………… (изписва
се с думи) лева без ДДС, представляваща ………………….. (изписва се с думи) лева
с включено ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение
№ 1 от рамковото споразумение. Обща цена включва всички разходи за услуги и
доставки по предмета на обществената поръчка, съгласно ТТЗ А 91.0084.17 и военен
стандарт ВС 40095. Общата цена е съставена от следните цени:
2.1. Цена за изготвяне на проект за четири броя модули за КИП, включително и
цена за проектиране на конструкция/контейнери за тяхното транспортиране цена в размер на........................ лева без ДДС или .........................лева с
включено ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение
№ 1).
2.2. Цена за доставка, монтаж, изпитване, приемане, интегриране с други
автоматизирани системи за управление на БА и МО на 4 (четири) модула за КИП
на контингент, включително доставка на конструкция/контейнери за тяхното
транспортиране - цена в размер на
........................ лева без ДДС,
представляваща .........................лева с включено ДДС, съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя - Приложение № 1 от РС;
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Забележка: При сключване, всеки конкретен договор ще бъде съобразен с българското
законодателство по ДДС, в зависимост от това дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е българско или
чуждестранно лице.

ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Всички плащания, отнасящи се до предмета на настоящото рамково
споразумение, ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Начинът на плащане по всеки конкретен договор, сключен по рамково споразумение
е в прерогатива на Възложителя и може да бъде осъществен по един от долу
посочените начини или комбинация от тях:
(1) По банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка и
представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи:
1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на
изпълнителя и на военното формирование краен получател;
2. Оригинал на двустранно подписан „Протокол за приемане на стадии
„разработване на системата (А-2)““(Приложение № 14 от ВС 40095:2014)/Протокол
за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3 от настоящето рамково
споразумение), Приемно – предавателен протокол на отделен етап, (етапите, видовете
протоколи за приемане на извършените доставки и услуги ще бъдат договорени при сключване
на рамковото споразумение, съобразно възможностите на възложителя).

3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/ или
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за
счетоводството;
* Двустранно подписаните протоколи трябва да съдържа и индивидуализиращите данни за
модулите за КИП (марка, модел и др.);

(2.) Авансово плащане – в размер до 100% (сто процента) от стойността на
конкретния договор. Възложителят определя конкретният процент на авансовото
плащане за всеки конкретния договор, като плащането ще се извърши в срок до 60
/шестдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи:
1. Оригинал на фактура за авансово плащане.
2. Оригинал на гаранция за авансово плащане за стойността на аванса,
предоставена в една от следните форми:
2.1.Неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово плащане;
2.1.Застрахователна полица, която обезпечава 100% авансовото плащане с
валидност 30 /тридесет/ дни след последната доставка;
2.3. Документ за внесена парична сума по сметка на Министерство на
отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл.
„Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
Текстът на банковата гаранция и застрахователната полица се уточнява между
страните.
3. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка,
установена извън територията на Р България, същата следва да бъде авизирана или
потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на територията на
Република България. (когато е приложимо).
4. Редукцията на авансовото плащане и банковата гаранция или
застрахователната полица ще се извършва пропорционално на преведения аванс от
стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се осъществява след
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изпълнение на доставка и представяне от изпълнителя в дирекция „Отбранителна
аквизиция” на следните документи:
а. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на
изпълнителя и на военното формирование краен получател;
б. Оригинал на двустранно подписан „Протокол за приемане на стадии
„разработване на системата (А-2)““(Приложение № 14 от ВС 40095:2014)/Протокол
за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3 от настоящето рамково
споразумение), Приемно – предавателен протокол на отделен етап. (етапите,
видовете протоколи за приемане на извършените доставки и услуги ще бъдат договорени при
сключване на рамковото споразумение, съобразно възможностите на възложителя).
* Двустранно подписаните протоколи трябва да съдържа и индивидуализиращите данни за
модулите за КИП (марка, модел и др.);

5. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/или
складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за
счетоводството;
6. Изискванията към застрахователната полица, която обезпечава авансовото
плащане са съгласно Приложение № 7 към рамковото споразумение (когато е
приложимо).
(3) Допуска се съчетаване на посочените по – горе форми на плащане.
(4) Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за
чуждестранни фирми.
(5) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Начина на плащане ще се определя при сключване на всеки конкретен
договор в срока на рамковото споразумение.
(7) Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка,
фактура, сертификат, гаранционна карта и др.) са на чужд език, изпълнителят е
длъжен да осигури техния превод на български език.
(8) Всички банкови разходи по преводите извън територията на Република
България са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а всички банкови разходи на територията
на Република България са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клаузата се включва, когато
избрания изпълнител е чуждестранно лице).

(9) Плащането на дължимата сума по всеки конкретен договор ще се извършва
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която ще се уточнява при сключването на
конкретен договор.
IV. СРОК, УСЛОВИЯ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ,
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 4. (1) Настоящото рамково споразумение се сключва за срок от 48
(четиридесет и осем месеца), считано от датата на неговото подписване.
(2) Срокът за проектиране на модули за КИП е …………………(съгласно
техническото предложение на участника), считано от датата на сключване на
конкретен договор.
(3) Срокът за производство на конструкция/контейнери за транспортиране на
един модул, доставка, монтаж, интегриране с други автоматизирани системи за
командване и управление на БА, изпитване и приемане на всеки отделен модул е
…………………………………(съгласно техническото предложение на участника),
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считано от датата на сключване на конкретен договор, сключени в срока на действие
на рамковото споразумение.
(4) Гаранционният срок на всеки един модул за КИП е …………(съгласно
техническото предложение на участника), считано от датата на двустранно
подписания Протокол за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3);
(5) Срокът за ремонт на изделие по време на гаранционния срок е
………….(съгласно техническото предложение на участника) за страната и
……………(съгласно техническото предложение на участника) дни за чужбина.
Сроковете за изпълнение започват да текат от датата на двустранно-подписан
протокол за приемане на изделието за ремонт (Приложение № 11).
(6) Срокът на „Система за интегрирано логистично осигуряване до края на
жизнения цикъл на продукта“ е ………. (съгласно техническото предложение на
участника);
(7) Срокът за изпълнението на конкретните договори може да бъде и след
изтичане на срока на рамковото споразумение. Конкретни договори могат да се
подписват до последния ден от действието на рамковото споразумение.
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на рамковото
споразумение, съобразно възможностите на Възложителя.
Чл. 5. (1) Модулите за КИП, предмет на придобиване по това рамково
споразумение, се доставят на Министерство на отбраната/Съвместно командване на
силите на допълнително уточнен адрес (адресът на доставка се уточнява при
преговорите и/или във всеки конкретен договор);
(2) За дата на приключване на стадии „разработване на системата (А-2)“ и
предаване на проекти на модули за КИП, включително и проект на
конструкцията/контейнерите за транспортиране на модул се счита датата на
подписване от двете страни на „Протокол за приемане на стадии „разработване на
системата (А-2)““(Приложение № 14 от ВС 40095:2014.); Контролирано копие на
протокола се представя в дирекция „Отбранителна аквизиция“.
(3) За дата на приключване на стадии „въвеждане на системата в редовна
експлоатация (А-3.2)“, който включва доставка, монтаж, интегриране с други
автоматизирани системи за командване и управление на БА, изпитване и приемане
на всеки конкретен модул за КИП (включително и конструкция/контейнери за
транспортиране) по всеки конкретен договор се счита датата на подписване от двете
страни на Протокол за приемане в редовна експлоатация (Приложение № 3) на всеки
един модул; Контролирано копие на протокола се представя в дирекция
„Отбранителна аквизиция“.
Клаузите на този член могат да бъдат променени при договарянето и сключване на
рамково споразумение, съобразно възможностите на Възложителя, като новите условия не
могат да противоречат на предварително обявените условия от Възложителя.

V. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Чл. 6. Рамковото споразумение влиза в сила от датата на неговото
подписване.
VІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 7. Правото на собственост и риска върху услугите и оборудването
доставено по конкретните договори, сключени въз основа на това рамково
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споразумение, преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване от двете страни
на Протоколите по чл. 5, ал. 2 и ал. 3.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на рамковото
споразумение:
(1) Да извършва услугите и доставките необходими за придобиването на
четири броя модули за КИП качествено, в срока, съобразно и другите условия,
предвидени в конкретния договор, сключен въз основа на настоящото рамково
споразумение, като всички негови дейности следва да отговарят в пълна степен на
ТТЗ А 91.0084.17.
(2) Да извърши всички дейности, предвидени в стандарта ВС 40095:2014, за
съответните стадии за създаване и въвеждане в експлоатация на модули за КИП.
(3) В качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени в
документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническата и ценовата си оферти
по процедурата за сключване на рамково споразумение.
(4) Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец и да
упражнява всичките си права с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Да подпише конкретен договор с Възложителя, след писмена покана за
сключване на договор за съответната дейност по чл. 1, ал. 1, като цените по
конкретните договори не могат да са по – високи от вече предложените от
Изпълнителя, заложени в чл. 2 от настоящото рамково споразумение.
(6) При сключване на конкретен договор за своя сметка и при условията на
рамковото споразумение и на конкретния договор да извърши услугите и достави
модулите до формированието – краен получател и да подпише съответните
протоколите по чл. 5, ал. 2 и ал.3, удостоверяващ тяхното приемане.
(7) Да замени рекламираната стока с такава, която отговаря на договорените
изисквания в уговорения срок за своя сметка.
(8) При сключване на конкретен договор да уведоми писмено (и по факс)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поне 10 (десет) дни предварително за датата на доставката, с оглед
организиране на контрола на качеството.
(9) Да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – дирекция
„Отбранителна аквизиция”, не по – късно от 10 дни преди извършване на доставката,
Стоковите номера по НАТО (НСН) за стоките, предмет на доставка по договора.
1.
В случаите, когато стоките не притежават присвоени НСН -и или
НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛ, същият се задължава да предостави пълен
обем техническа информация, необходима за тяхната идентификация и
кодификация, съгласно принципите на Кодификационната система на НАТО.
Информацията се предоставя чрез попълване на „Заявка за кодификация по
образец“, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС
11/26.01.1999 г. за всяко материално средство поотделно:
(http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm)
2.
В случаите, когато доставката на стоки се извършва на етапи, за
всеки един етап да се изпълняват изискванията посочени в ал. 9.
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3. В случай, че кодифицирането на стоките
изисква
предоставяне на техническа информация и от подизпълнители по договора,
включително и такива от страни, които не са членки на НАТО,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на Органа по кодификация.
(10) При сключване на конкретен договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
осигурява гаранционно обслужване на доставените модули за КИП.
(11) При сключване на конкретен договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
осигурява сервизното обслужване на модулите за КИП в рамките на гаранционния
срок на територията на Република България, както и да поеме разходите за
сервизните обслужвания, препоръчани от производителя/техническата
документация/, по време на гаранционния период, (в т.ч. резервни части, материали,
консумативи и др.).
(12) Всеки ИЗПЪЛНИТЕЛ, при сключване на конкретен договор се задължава
да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на
подизпълнител. (когато е приложимо)
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище
дали оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите
по чл. 66, ал. 4 от ЗОП. (когато е приложимо)
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
искането заедно със становището по т.1 в 15 – дневен срок от получаването му.
(когато е приложимо).
3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на конкретния договор, сключен при условията на
рамковото споразумение е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (когато е приложимо)
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право за срока на действие на рамковото
споразумение:
(1) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима му за
качественото извършване на услугите и доставките по чл. 1.
(2) Да получи уговореното възнаграждение в размера и според условията
посочени в конкретните договори, сключени в срока на действие на рамковото
споразумение.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) При сключване на конкретен договор и след получаване на уведомление
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на доставката, да осигури приемане на стоката и плати
цената според условията на договора, когато доставката е изпълнена в договореното
количество, качество и срок.
(2) При сключване на конкретен договор да уведомява незабавно
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на възникнало рекламационно събитие и да преустанови
експлоатацията на стоката до явяване на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Да заплати дължимото мито и ДДС при внос на стоката на територията
на Република България в размер, съгласно посоченото в конкретния договор.
(клаузата се включва само ако избрания Изпълнител е регистриран на
територията на трета държава /която не е член на Европейския съюз/).
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител
при наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал. 4 от ЗОП и след представяне на
следните документи:
а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или
част от тях като недължими;
в. Документите, посочени в чл. 3, ал. 1, т.1.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква изпълнението на услугите и доставките по настоящото
рамково споразумение и на сключваните въз основа на него конкретни договори в
срока, по реда и при условията договорени в тях.
(2) Да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящото рамково
споразумение.
(3) По всяко време от изпълнението на рамковото споразумение да изисква
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, свързана с изпълнение на конкретните
договори, сключени въз основа на настоящото споразумение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице има право да откаже
приемането на доставката при констатирано несъответствие между доставените
изделия (или част от тях) и изискванията на настоящото рамково споразумение и
конкретния договор, за което се съставя констативен протокол. Несъответстващата
стока не се приема във военното формирования – краен получател, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иска замяна със стока, отговаряща на изискванията на договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител,
когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината
за отказа (когато е приложимо), както и когато не е представен някой от
изискуемите документи за плащане съгласно клаузите на конкретния договор.
Клаузите на този раздел могат да бъдат променени при договарянето и сключване на
рамково споразумение, съобразно възможностите на Възложителя, като новите условия не
могат да противоречат на предварително обявените условия от Възложителя.

VІІІ. СТАДИИ НА СЪЗДАВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
МОДУЛИ ЗА КИП НА КОНТИНГЕНТ,
КАЧЕСТВО НА СТОКАТА,
ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ,
СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДО КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЕ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА
Чл. 12. Стадиите на създаване и въвеждане в експлоатация на модулите за
КИП са съгласно т.5 от военен стандарт ВС 40095 и са следните:
- разработване на системата (А-2);
- въвеждане на системата в експлоатация(А-3);
(1) Стадият „Разработване на системата“ се извършва съгласно т.7 от военен
стандарт ВС 40095 и се разделя на четири етапа:
- идеен проект;
- системен проект;
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- работен проект;
- работна документация;
(2) Въвеждането на модулите КИП в експлоатация се извършва съгласно точка
8. „Въвеждане на системата в експлоатация“ от военен стандарт ВС 40095.
Възложителят утвърждава Протокола за приемане в редовна експлоатация
(Приложение № 3) на модулите КИП и се разпорежда за въвеждането им в редовна
експлоатация.
(3) За оборудването, доставено на територията на Министерство на
отбраната/Съвместно командване на силите на адреса по чл.5, ал. 1 се съставя
временен протокол за съхранение на оборудването от състава на модулите за КИП
(Приложение № 12) до подписването на Протокола за приемане в редовна
експлоатация на същите. (условията и редът за съхранение на оборудването се
договарят по време на преговорите).
Чл. 13 (1) Оборудването от състава на модулите за КИП, доставяно по
конкретни договори, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение,
трябва да са базирани на съществуващи на пазара (COTS) технически продукти и готови
програмни средства и да съответства на техническите и функционални изисквания,
съгласно предназначението на изделието и в съответствие с Приложение № 2
(съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнител), неразделна част
от настоящото рамково споразумение.
Чл. 14. (1) Изпълнителят:
а) Организира заводските и приемните изпитания в стадии „въвеждане на
системата в експлоатация(А-3)“ (т.12.3. от ТТЗ);
б) Разработва и предоставя комплект техническа документация: „Техническо
описание“, „Инструкция за експлоатация“, „Формуляр/и“ и „Паспорт“ на български
език и пакет програмно осигуряване на независими магнитни носители (т.14.1. от
ТТЗ);
в) Разработва и представя системни и технически изгледи на архитектурата на
системата в съответствие с архитектурната рамка на НАТО (NAF) (т.14.2. от ТТЗ);
г) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните документи, удостоверяващи
качеството на оборудването от състава на модулите за КИП. (на български език, а
документите на чужд език – придружени с превод на български език):
2. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или
еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Документ, удостоверяващ качеството на стоката, издаден от производителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на модулите за КИП и чрез
издаване на гаранционна карта, като гаранционния период е съгласно техническото
предложение - Приложение № 2 от настоящото рамково споразумение;
(3) Гаранционните срокове по ал. 2 за всеки конкретен договор, започват да
текат от датата на която е подписан Протокола за приемане в редовна експлоатация
(Приложение № 3) на модулите КИП от двете страни по договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на модулите за
КИП по време на гаранционния срок, освен в случаите на неправилно съхранение и/или
експлоатация, съгласно инструкциите за съхранение и експлоатация.
Чл. 15. Ред за разработва и приемане на модул за КИП:
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(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разработва 1 (един) опитен образец. Допуска се
опитният образец да бъде минимална конфигурация, постигаща пълна
функционалност на системата.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доработва опитния образец до крайна конфигурация.
(3) Контролния пример за изпитването се разработва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
се съгласува с представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИО, СКС, ДКИС).
(4) Изпитването на модул за КИП се извършва от комисия за приемни
изпитвания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с участието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приемните изпитвания се провеждат по програма за приемни изпитвания и
методика за приемни изпитвания, разработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувани с
представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ( ИО, СКС, ДКИС).
Чл. 16. (1) Основание за рекламация е несъответствие на стоките, получено в
рамките на гаранционния срок, определен в настоящото рамково споразумение и
конкретния договор, когато са установени:
1. липси, които са открити след доставката;
2. скрити недостатъци, които не са могли да се установят при първоначалния
преглед;
3. недостатъци при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията:
а. отклонения на параметрите от изискванията на нормативната и
техническата документация, ако е невъзможно тези параметри да се възстановяват
чрез изпълнение на дейности, предвидени в експлоатационната документация;
б. преждевременно износване на стоките и/или елементи, предизвикващо
нарушаване работата при експлоатация;
в. счупване или нарушаване на работоспособността по причини от
производствен или конструктивен характер;
г. други отклонения.
(2) Не подлежи на рекламация стока, показала дефекти в резултат от
неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в
документацията за нейното използване.
(3) Не подлежи на рекламация стока при липсваща или неправилно водена
отчетна документация за експлоатация и/или съхранение на стоките.
(4) Рекламацията е допустима в рамките на установения гаранционен срок.
Чл. 17. (1) Представител/и на военното формирование – краен получател
констатира, регистрира и изпраща уведомление до заявителя (КИС – ЩО) и
дирекция „Отбранителна аквизиция” при наличие на някое от основанията за
рекламация по чл. 16, както и при констатиране на несъответствия от заложените
качествени показатели по време на експлоатацията или съхранението на доставените
модули за КИП. Уведомлението се основава на Известие за несъответствие
(Приложение № 4 от настоящото рамково споразумение), подадена от военното
формирование, експлоатиращо изделията обект на рекламация, в срок до три
работни дни от откриването на някое от основанията за нея (но не по – късно от
срока на гаранцията).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ изпраща
уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор при наличие на някое от
основанията за рекламация по чл. 16, както и при констатиране на несъответствия
от заложените качествени показатели по време на експлоатацията или съхранението
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на доставените модули за КИП до 3 работни дни от получаване на Известие за
несъответствие (Приложение № 4 от настоящото рамково споразумение) .
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ съвместно с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините,
довели до рекламация за всеки конкретен договор. Времето за начало на анализа на
причините, довели до несъответствието, не надвишава десет работни дни.
(4) Дирекция „Отбранителна аквизиция” писмено уведомява потребителя за
определените дата и място за извършване на анализ на причините, довели до
рекламацията.
(5) Комисия на потребителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва анализ на
причините, довели до рекламацията.
(6) Резултатите от анализа се отразяват в „Акт за рекламация“, Приложение №
5, неразделна част от настоящото рамково споразумение. Актът се подписва от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на военното формирование, експлоатиращо
изделията обект на рекламация (комисия на потребителя) и представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор.
1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за
рекламация се съставя едностранно без негово участие като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
може да го оспорва впоследствие.
2. „Акт за рекламация” се изготвя от военното формирование – краен
получател, като екземпляри се изпращат до заявителя, Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна аквизиция”.
(7) В случай, че комисията по ал. 5 не може да определи причините за
несъответствието на стоката или има противоречие между комисията и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава със заповед на заявителя се назначава нова комисия.
1. В състава на комисията се включват представители от заявителя,
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция „Отбранителна
аквизиция”.
2. При необходимост към комисията се привличат и други компетентни
организации.
3. Решението на комисията е окончателно.
(8) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между представители на
страните при подписване на Акта за рекламация.
(9) При необходимост от ремонт на оборудване от състава на модулите за
КИП, се съставя приемно - предавателен протокол за приемане на изделието за
ремонт (Приложение № 11).
(10) Закриването на рекламацията се документира с „Акт за възстановяване”
(Приложение № 6 към настоящия договор), който се съставя от комисия на
потребителя. Актът се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез представителите на
военното формирование, експлоатиращо изделията обект на рекламация (комисия
на потребителя) и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1. Контролирани екземпляри от „Акт за възстановяване” се изпращат до
заявителя, Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и дирекция
„Отбранителна аквизиция”.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява дирекция „Отбранителна аквизиция”
за анализа на причините, довели до несъответствието, както и за предприетите
коригиращи действия за повторното им недопускане.
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(11) В случаите, когато комисиите по ал. 5 или ал. 7 констатират, че причината
за несъответствието е свързана с неправилна експлоатация и/или съхранение,
заявителят предприема коригиращи действия с цел недопускане повторно на
несъответствието.
(12) За територията на Република България, разходите, свързани с
възстановяването на рекламираните стоки, включително и транспортните разходи
до военното формирование краен получател са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
всеки конкретен договор сключен въз основа на настоящото рамково споразумение.
(13) Извън територията на република България, разходите, свързани с
възстановяването на рекламираните стоки се уточнява в съответствие с
проведените преговори.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява „Система за интегрирано логистично
осигуряване до края на жизнения цикъл на продукта“ (т.8.3. от ТТЗ) за срок от
…………… (съгласно техническото предложение) и включва най-малко:
1.Обучение на личния състав, представляващо……………. (съгласно
техническото предложение на участника);
2.Придобиване на допълнително оборудване, представляващо…………….
(съгласно техническото предложение на участника);
3.Осигуряване на резервни части, представляващо……………. (съгласно
техническото предложение на участника);
4.Осигуряване на извънгаранционно обслужване представляващо…………….
(съгласно техническото предложение на участника);
5.Осигуряване на техническа помощ, представляващо……………. (съгласно
техническото предложение на участника);
(15) След изтичване на срока по ал.14, отпадат задълженията на изпълнителя
по поддръжка на „Система за интегрирано логистично осигуряване до края на
жизнения цикъл на продукта“. Условията и редът за продължаването на „Система за
интегрирано логистично осигуряване до края на жизнения цикъл на продукта“ ще
бъде предмет на нов конкретен договор след проведена процедура по ЗОП.
Клаузите на този раздел могат да бъдат променени при договарянето и сключване на
рамково споразумение, съобразно възможностите на Възложителя, като новите условия не
могат да противоречат на предварително обявените условия от Възложителя.

ІХ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРИ
Чл. 18. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по конкретните
договори, подписани на основание настоящото рамково споразумение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на тяхното подписване гаранция за
изпълнение в размер на 5% от стойността на конкретния договор без ДДС. Срокът на
валидност на гаранцията е не по – малък от 30 (тридесет) календарни дни след
крайния срок за изпълнение на задълженията по договора, в т.ч. и задълженията по
гаранционното поддържане на доставените модули за КИП. (само при представена
гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/
застрахователна полица).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на
задълженията по договора, която може да бъде в една от следните форми:
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1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на:
Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка,
гр. София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя – оригинал.
(3)Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор.
(4) Сумата по гаранциите за изпълнение/застрахователните суми се
усвояват/изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично
неизпълнение на задължения по конкретния договор, в съответствие с клаузите на
договора. При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да
удължава банковите гаранции/застрахователните полици със срок не по – малък от
30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението
на задълженията по договора при отчитане на забавата. (само при представена гаранция
за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица).

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция за всеки
конкретен договор, както следва:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 100% от гаранцията за изпълнение на
проектирането в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на
задълженията по проектиране на модулите за КИП, като има право да приспадне от
гаранцията дължимите неустойки вследствие на забава, пълно или частично
неизпълнение на задълженията по доставката.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 50% от гаранцията за изпълнение в срок до
30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по доставка,
монтаж, изпитване, приемане и интегриране с други автоматизирани системи на БА
на модулите за КИП, като има право да приспадне от гаранцията дължимите
неустойки вследствие на забава, пълно или частично неизпълнение на задълженията
по доставката.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалите 50% от гаранцията за
изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на
задълженията по гаранционното поддържане на доставените модули за КИП по
всеки конкретен договор доставка, монтаж, изпитване, приемане и интегриране с
други автоматизирани системи на БА, като има право да приспадне от гаранцията
дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на задълженията по
гаранционното поддържане на проектираните и доставени модули за КИП.
(6) Върху посочената гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
(7) Всички разходи свързани с гаранцията за изпълнение са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция
и е издадена от банка, намираща се извън територията на Република България,
същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на
Република България.
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(9) Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова
гаранция, изискването е всяка банкова гаранция да бъде безусловна и неотменима,
като текстът й се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(11) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застрахователна
полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, изискванията към застрахователната полица са
съгласно Приложение № 8 към рамковото споразумение.
Х. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 19. (1) В случай на забавено изпълнение на задълженията да достави
изделията по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото рамково
споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в
размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от стойността на доставката за всеки
просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на
конкретния договор без ДДС.
(2) При частично неизпълнение на задълженията за проектиране или за
доставка на изделията по конкретен договор, сключен въз основа на настоящото
рамково споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси неустойка в размер на
20% (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС.
(3) В случаите на чл. 11, ал. 4, ако стойността на стоките със съществени
отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за ползване, е повече от 50%
от общата стойност на стоките по конкретен договор, сключен въз основа на
настоящото рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже
плащането, да прекрати договора, да върне получените стоки и да получи неустойка
в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на конкретния договор без ДДС.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два
процента) от стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай,
че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 20%
(двадесет процента) от стойността на рекламираните изделия без ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на рекламираните изделия,
ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с обезщетение за
претърпените вреди над размера на неустойката.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на цената по
начин и в срок по всеки конкретен договор в размер на законната лихва, след
изтичане на установените в настоящото рамково споразумение срокове за плащане.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два
процента) от стойността на стоката по съответния конкретен договор, сключен въз
основа на настоящото рамково споразумение без ДДС и в случая по чл. 21, ал. 4 и
ал. 10 (когато е приложимо), независимо дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предприел
действия по прекратяването на договора.
(7) В случай на неизпълнение на задълженията по осигуряване на сервизното
обслужване на доставените модули за КИП по всеки конкретен договор, сключен
въз основа на настоящото рамково споразумение в рамките на гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет
процента) от общата стойност на конкретния договор без ДДС.
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(8) При пълно неизпълнение на конкретния договор, Изпълнителят дължи
заплащането на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на
конкретния договор без ДДС в рамките на 30 дни от получаване на уведомлението
за прекратяване на договора.
(9) Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение
на задълженията им по всеки конкретен договор, сключен въз основа на настоящото
рамково споразумение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от
изпълнението на услугите и доставките и/или сервизното обслужване в рамките на
гаранционния срок след изтичането на срока за тяхното изпълнение.
ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично
неизпълнение
на
своите
задължения
по
настоящото
рамково
споразумение/конкретен договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на
непреодолима сила, като например земетресение, пожари, наводнения, епидемии,
военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения,
нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуален административен
акт или нормативен акт на държавен или общински орган. Настъпването на такива
обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ, издаден от Българска
търговско – промишлена палата или Българска стопанска камара или друга призната
организация, която издава такива сертификати и със съставяне на двустранен
протокол, подписан от упълномощени представители на страните от рамковото
споразумение/конкретен договор.
(2) За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след
сключване на рамковото споразумение/конкретния договор, което е извън разумния
контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било
предвидимо, не е било предотвратимо.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на неположена
грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде
предотвратено.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от възникването на
непреодолимата сила писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в десет дневен срок от прекратяване
действието на непреодолимата сила.
(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя
не бъде потвърдена с документ по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава
на непреодолима сила.
(6) Ако непреодолимата сила продължи повече от седем дни и няма признаци
за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора за
в бъдеще, като писмено уведоми другата страна.
(7) Страната, която е била в забава, не може да се позовава на непреодолима
сила.
ХII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ/КОНКРЕТЕН ДОГОВОР
Чл. 21. (1) При виновно неизпълнение на задължение по рамковото
споразумение/конкретния договор, последните могат да бъдат развалени
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едностранно от изправната страна с едноседмично писмено предизвестие, ако в
определен в предизвестието срок съответната страна не изпълни задължението си.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може
да
прекрати
рамковото
споразумение/конкретния договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали
след сключването им не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този
случай не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи от сключване на рамковото споразумение/договора.
(3)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има
право
да
прекрати
рамковото
споразумение/договора в случаите по чл. 19, ал. 2 и ал. 3.
(4) При скрити недостатъци, съществували преди продажбата на готовите
изделия и при отказ на съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ да ги замени с годни за своя
сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали рамковото споразумение/договора
занапред.
(5) Рамковото споразумение/договорът може да бъде прекратен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със едноседмично предизвестие, при обективна, невиновна
невъзможност за изпълнение (непреодолима сила при условията на рамковото
споразумение/договора).
(6) Рамковото споразумение/конкретния договор, освен в упоменатите в други
клаузи случаи, може да бъде прекратен:
1. при прекратяване на юридическото лице без правоприемство на една от
страните;
2. по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено
в писмена форма;
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение
и/или неустойка.
4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.1. Частично неизпълнение представлява виновно неизпълнение на част от
предмета на договора, чието изпълнение е възможно.
4.2. Пълно неизпълнение е налице, когато:
а) задължението изобщо не е изпълнено;
б) задължението е изпълнено на място, различно от дължимото
местоизпълнение;
в) е изпълнено нещо напълно различно от дължимото;
г) задължението е изпълнено на трето лице, което не е овластено да го
получи;
д) е налице неизпълнение продължило повече от 100 (сто) дни, считано
от крайния срок за изпълнение на конкретна дейност по конкретен
договор/рамковото споразумение.
(7) При наличие на обстоятелства по ал. 6 Възложителят уведомява
Изпълнителя с официално писмо за размера на неустойките, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(8) Рамковото споразумение/конкретния договор ще бъде прекратено
едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
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режим и не е изпълнило в съответните срокове задължението си по § 14, ал. 1 от
Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, като:
1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията за
изпълнение на договора, нито заплащане на извършените работи, а получените
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
2. Ако обществената поръчка е изпълнена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява
всички получени суми ведно със законната лихва, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на
обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.
(10)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има
право
да
прекрати
рамковото
споразумение/договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като удържи съответните
неустойки при непредоставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички поискани от
него документи (или на част от поисканите от него документи), необходими за
извършването на вноса на територията на Република България и в тази връзка същия
не може да бъде извършен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клаузата се включва само
ако избрания Изпълнител е регистриран на територията на трета държава
/която не е член на Европейския съюз/).
Клаузите на този член раздел да бъдат променени при договарянето и сключване на
рамково споразумение, съобразно възможностите на Възложителя, като новите условия не
могат да противоречат на предварително обявените условия от Възложителя.

ХIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР,
ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл. 22. (1) Настоящото рамково споразумение е споразумение с един
изпълнител, при което не са определени всички условия. За отделните видове услуги
и доставки по предмета на рамковото споразумение се сключват конкретни договори
– договор за проектиране (Приложение № 9) и договор за придобиване на модул/и
за КИП (Приложение № 10);
(2) Изработването на проект във всички фази, съгласно военен стандарт ВС
40095:2014 се извършва съгласно проект на договор за проектиране - Приложение
№ 9 към рамковото споразумение. С одобрения работния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
се определя окончателния обхват и състава на всеки един модул КИП, съгласно ТТЗ
А 91.0084.17. В работният проект се уточняват следните параметри, които не са уточнени
в ТТЗ А 91.0084.17 :
a) Състав на системата - съставът, комплектността и количеството на
оборудването в основните структурни компоненти (т.4.3., стр. 7);
b) Честотен диапазон на базовата станция (т.5.3.10.10., Таблица № 6 , позиция 1);
c) Възможността за осигуряване на интерфейси Ethernet1 10Gи интегрирането на
маршрутизатора с опорния комутатор в едно изделие (т. 5.3.11.2.);
d) Изисквания към опорния комутатор – брой и тип на инсталираните модули (
5.3.12.1, таблица 8, позиция 4).
e) Техническите изисквания към сървърния модул (т.5.3.14.2.);
f) Конкретните версии и брой лицензи към сървърния модул (т.5.3.14.3.5.);
g) Типът, характеристиките и броя на влакната на оптичната полева линия
(т.5.3.15.2.);
h) Съставът, версиите и броя лицензии на софтуера (т.5.3.19.3.);
i) Съставът на комплекта ЗИП ( т.5.4.4.);
Page 62 of 82

j) Изискванията към математическото, програмното и информационното
осигуряване (т.8.1)
k) Обучение на личния състав (т.8.3.1.)
(3) Преди сключване на конкретен договор за изработване на конструкция
/контейнери за транспортиране на модул, доставка, монтаж, интегриране с други
автоматизирани системи за командване и управление на БА, изпитване, приемане,
гаранционно сервизно обслужване и „Система за интегрирано логистично
осигуряване до края на жизнения цикъл на продукта“ в рамките на гаранционния
срок на модула КИП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в съответствие с чл. 82, ал. 2 от ЗОП
изисква лицето по рамковото споразумение да допълни своята оферта.
(4) Всеки конкретен договор се сключва по образец Приложение № 10 в
съответствие с клаузите на рамковото споразумение при спазване разпоредбите на
чл. 82 и чл. 112 от ЗОП, като същия трябва да съдържа всички реквизити, съгласно
чл. 69 от ППЗОП.
(5) При подписване на конкретен договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
представи документите по чл. 67, ал. 6 и чл. 112, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 23. Настоящото рамково споразумение може да бъде изменяно само по
взаимно съгласие на страните, уредено в писмено споразумение, което става
неразделна част от рамковото споразумение. Изменение по договора се допуска
само в случаите уредени в Закона за обществените поръчки.
Чл. 24. (1) Всички съобщения между страните във връзка с това рамково
споразумение се извършват в писмена форма на български език, която се счита
спазена и когато съобщението се изпраща по факс.
(2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми другата
страна в срок до 3 дни от промяната. В противен случай последната не отговаря за
неполучени съобщения.
Чл. 25. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на рамковото
споразумение се решават чрез преговори между страните, а в случай на непостигане
на съгласие по съдебен ред, съгласно българското законодателство.
Чл. 26. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящото
рамково споразумение и неуредени от него, се уреждат по ЗЗД и другите действащи
нормативни актове, съгласно действащото българско законодателство.
Чл. 27. Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви и с еднаква
юридическа сила екземпляра – по един за всяка от страните.
(в случай, че изпълнителят е чуждестранно лице и договора е съставен на български и английски
език, като при несъответствие между текста на български и английски език, приоритет има
българският текст)

Чл. 28. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните
приложения:
3.1. Приложение № 1 – Ценово предложение ;
3.2. Приложение № 2 – Техническо предложение;
3.3. Приложение № 3 – Образец на Протокол за приемане в редовна
експлоатация;
3.4. Приложение № 4 – Образец на Известие за несъответствие;
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3.5. Приложение № 5 – Образец на Акт за рекламация;
3.6. Приложение № 6 – Образец на Акт за възстановяване.
3.7. Приложение № 7 – Изисквания към застрахователна полица представена
като гаранция за авансово плащане;
3.8. Приложение № 8 – Изисквания към застрахователна полица представена
като гаранция за изпълнение;
3.9. Приложение № 9 – Проект на договор за проектиране;
3.10. Приложение № 10 – Проект на договор за изработване на конструкция
за транспортиране на модул, доставка, монтаж, интегриране с други автоматизирани
системи за командване и управление на БА, изпитване, приемане, гаранционно
сервизно обслужване и „Система за интегрирано логистично осигуряване до края на
жизнения цикъл на продукта“ в рамките на гаранционния срок на модула КИП.
3.11. Приложение № 11 – Проект на Приемно-предавателен протокол
приемане на изделието за ремонт;
3.12. Приложение № 12 – Проект на Протокол за временно съхранение на
оборудване;
3.13. Приложение № 13 – Военен стандарт ВС 400095:2014;
3.14. Приложение № 14 - Тактико – техническо задание ТТЗ А 91.0084.17.
Клаузите на този член могат да бъдат променени при договарянето и сключване на
рамково споразумение, съобразно възможностите на Възложителя, като новите условия не
могат да противоречат на предварително обявените условия от Възложителя.

Чл. 28. Всички уведомления по изпълнение на настоящия договор са в писмена
форма с времева регистрация и се предават на следните адреси:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
………………………………………………
Дирекция „Отбранителна аквизиция“
………………………………………………
Гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3
………………………………………………
Тел: +359 2 92 20 642; факс: +359 2 98 79 693

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………………………….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………..
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
/(подпис, име, фамилия)/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....................................................
.....................................................
/(подпис, име, фамилия)/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
......................................................
ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ
/(подпис, име, фамилия)/
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Приложение № 1
към Договор № ...........................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....................................................

......................................................
/(подпис, име, фамилия)/

.....................................................
/(подпис, име, фамилия)/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
......................................................
/(подпис, име, фамилия)/
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Приложение № 2
към Договор № ...........................................

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....................................................

......................................................
/(подпис, име, фамилия)/

.....................................................
/(подпис, име, фамилия)/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
......................................................
/(подпис, име, фамилия)/
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Приложение № 3
към Договор № ...........................................

Утвърждавам:
ПРОТОКОЛ
Протокол приемане в редовна експлоатация
№ ......................
Текстът и формата на протокола са съгласно Приложение № 20 на военен
стандарт ВС 40095:2014
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Приложение № 4
към Договор № ......................................

ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
ДО
Началника на ......................................
(заявител)

Директор на дирекция
„Отбранителна аквизиция”
…………………………………………..
Директора на Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров“
…………………………………………..
Директора на дирекция
„Логистика”
…………………………………………..
Уведомявам Ви, че по време на ……………………….…………………….
(съхранение, експлоатация)

на продукт ................................................................................................................... ,
са констатирани следните несъответствия: ...............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Продуктът е доставен по договор № ..................................... с гаранционен
срок от ..........................................., в продължение на ........................ месеца, и е
въведен в експлоатация от ................................................................... .
На основание на горепосоченото и в съответствие с договор № …………
моля, Дирекция „Отбранителна аквизиция” да разкрие процедура за предявяване на
рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Командир (началник)
на ……………….. .........................................
………………………………….................................
(звание, подпис, фамилия)

Отпечатано в .............. екз.
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Приложение № 5
към Договор № ......................................

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир (началник)
на ……………………………….. ....................
................................................................
(звание, подпис, фамилия)

................................ г.
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
№ ............../....................... г.
за .......................................................................................................................
(наименование на несъответстващия продукт)

Комисия, назначена със заповед № ............../..................... г. на
………………………………………………..на
………………………...................................................., в състав:
Председател: .....................................................................................................
и членове: .................................................................... от ...............................;
....................................................................................... от ...............................;
....................................................................................... от ...............................;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените
характеристики на продукта.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1. .........................................................................................................................
(наименование продукта)

серия ..........................., произведен/доставен от производител/изпълнител по договор
№ .............. между Министерството на отбраната и ............................
......................................................................................................................................... с
гаранционен срок ...................... месеца, в сила от ..................................................
.........................................................................................................................................
(дата на производството, доставка и др.)

2. Експлоатация на продукт .............................................................................
.........................................................................................................................................
(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията и воденето на
формуляра)

3. Описание на несъответствието на продукт ................................................
.........................................................................................................................................
(дата и обстоятелства, при които е открито несъответствието кратко описание на последния,
предполагаеми причини и последствия от несъответствието)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Въз основа на изложеното комисията Реши:
1. Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
.........................................................................................................................................
(замяна с нов: посочва се къде трябва да се извърши той – в експлоатиращото формирование или
при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора)

2. Несъответствието е вследствие на ..............................................................
.........................................................................................................................................
(производство, нарушаване правилата за експлоатация и др.)
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3. За възстановяване на продукта е необходимо ...........................................
.........................................................................................................................................
4. Замяната на продукта да се извърши за сметка на ....................................
.........................................................................................................................................
(изпълнител по договора, експлоатиращото формирование, структура)

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
договора в срок от ....................... до ........................... (да извърши пълна замяна на
продукта; да предостави отделни количества – посочват се какви; да се изплати
стойността за възстановяването на отбранителния продукт и др.)
Допълнителни данни:
а) продукта е в съхранение/въведен в експлоатация ....................................
б) продукт е доставен по договор № ......................../ ...................................,
и е получен по ………………………………………………………………………...
(фактура, приемо-предавателен акт и др. № ....................... от ................./ .............. /................ г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава писмено да уведоми директора
на Дирекция „Отбранителна аквизиция” до 10 (десет) дни след закриване на
рекламацията, за анализа на причините, довели до несъответствието, и за
предприетите коригиращи действия за повторно недопускане на несъответствие.
Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на
рекламацията ............................................................................................................... .
(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора:
________ / __________ /
подпис / фамилия

Комисия на потребителя:
Председател:
________ / __________ /
подпис / фамилия

Членове:
________ / __________ /
подпис / фамилия

________ / __________ /
подпис / фамилия

________ / __________ /
подпис / фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение.
(Дирекция „Отбранителна аквизиция”, Заявителя, Потребителя, Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”, Изпълнителя…).

Page 70 of 82

Приложение № 6
към Договор № ......................................

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир (началник)
на военно формирование ....................
................................................................
(звание, подпис, фамилия)

................................ г.
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
1. На основание рекламационен акт № ............/................ г.
2. ....................................................................................................................... .
(наименование на продукта)

3. ....................................................................................................................... .
(наименование)

4. Дата на откриване на несъответствието ................................................... .
5. Описание на несъответствието …………………………………………. .
7. Извършени са следните дейности ............................................................. .
8. Продуктът е възстановен със средствата на:
- ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора ......................................... гр. ........................ ,
- потребител .................................................................................................... ,
(ненужното се зачертава)

и е пломбиран с печат № ........................................................................................... .
9. Възстановеният продукт е приет от .......................................................... .
(звание и фамилия на представителя на потребителя)

Продуктът се счита възстановен и годен за ………………………………...
………………………………………………………………………………………... .
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта.
Разходите по възстановяване на продукта са за сметка на
………........................................................................................................................... .
Представител на
Представител на
потребителя:
изпълнителя по договора:
________ / __________ /
________ / __________ /
подпис / фамилия
подпис / фамилия
Печат
Печат
Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е същият, както
при акта за рекламация.
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Приложение № 7
към Договор № ......................................

ИЗИСКВАНИЯ
към
ГАРАНЦИЯТА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ПРЕДСТАВЕНА КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния
документ.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от
страна на Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната
полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово
финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват
искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди,
които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на
авансово платените финансови средства.
6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора
за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент
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по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част
от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.
7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е
точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът
на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната
полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица,
същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание
се запазват.
8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на найранното от следните обстоятелства:
10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.
13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен
документ за платена застрахователна премия.
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Приложение № 8
към Договор № ......................................

ИЗИСКВАНИЯ
към
ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЕНА ПОД ФОРМАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.
Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.
12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
договора за доставка).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, което се доказва с представяне на заверено копие от платежния
документ.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано
и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, независимо
от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е
единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора
за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Министерство
на отбраната към застрахователя.
7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка
е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е
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точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът
на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната
полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица,
същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната
застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание
се запазват.
8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на найранното от следните обстоятелства:
10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен
документ за платена застрахователна премия.
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Приложение № 9

ДОГОВОР
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДУЛИ ЗА КИП
№ …………./............................ г.
Към Рамково споразумение № ……………/……………. г.
Днес, …………… 20…. г., в гр. София между
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр.
София, 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, представлявано от
представлявано от министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов,
наричано по –долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
……………………….
със
седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………………,
ЕИК
………………,
регистрирано
в
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от
представлявано от .................. (длъжност във фирмата),
наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, всяка от които или и
двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или Страни/те, във
връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с
решение № ..…, приключила с Решение за избор на изпълнител №
…………………………………
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за
определяне
на
ИЗПЪЛНИТЕЛ и сключено Рамково споразумение (Споразумение/то)
№……………….,
на основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, се сключи
настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при
условията на това Рамково споразумение да извърши срещу възнаграждение
изготвяне на проект за 4 (четири) броя модули за КИП, включително проекти на
конструкции/контейнери за тяхното транспортиране, по такъв начин, че общата
стойност на всички доставки и услуги по настоящото рамково споразумение да не
надхвърля общата цената по т.1. от ценовото предложение на изпълнителя Приложение № 1 към рамково споразумение.
(2) Параметрите, характеристиките и изискванията към отделните модулите и
конструкциите/контейнерите за тяхното транспортиране по ал. 1, предмет на
доставка по настоящото Споразумение, се определят по реда на военен стандарт ВС
40095:2014 и са съгласно Тактико – техническото задание на Възложителя, и
техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 към Рамково
споразумение);
(3) Страните се съгласяват проектирането по ал. 1 да е за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви проектиране на модули за КИП предвидени по Рамково
споразумение №……..
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
Чл. 2. За изпълнението на всички дейности във връзка с чл. 1, Възложителят
заплаща на Изпълнителя сума в размер на ........................ лева без ДДС (изписва се
цената в лева без ДДС) или ......................... лева с ДДС (изписва се цената в лева с
включено ДДС), съгласно ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1
към рамково споразумение). Посочената сума е окончателна и включва изготвяне на
проекти за четирите броя модули за КИП, съобразно всички изисквания на
Възложителя, заложени по проведената обществена поръчка.
ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на
конкретния договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично
посочените начини в Рамковото споразумение.
IV. СРОК, УСЛОВИЯ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на всички предвидени и необходими дейности
по изготвяне на проект за четирите броя модули за КИП е …………………
(съобразно предложението на Изпълнителя, изрично посочен в Рамковото
споразумение).
(2) Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на настоящия
договор.
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на конкретния
договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично посочените начини
в Рамковото споразумение.
Чл. 5. Проектите за модулите за КИП във различните фази на проектиране,
съгласно военен стандарт ВС 40095:2014, предмет на услугата по това рамково
споразумение, се доставят на Министерство на отбраната/Съвместно командване на
силите в гр. София 1092, ул. „Дякон .Игнатий" № 3, Дирекция КИС-ЩО;
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на подписването му гаранция за изпълнение
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията
е не по – малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на
задълженията по договора. (само при представена гаранция за изпълнение на
договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на
задълженията по договора, която може да бъде в една от следните форми:
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1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на:
Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр.
София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя – оригинал.
(3)Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. За абсолютно всички неуредени в настоящия договор въпроси се
прилагат клаузите на Рамково споразумение ……………………………..
Чл. 8. Приложения към договора
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на конкретния
договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично посочените начини
в Рамковото споразумение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………..
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
/(подпис, име, фамилия)/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....................................................
.....................................................
/(подпис, име, фамилия)/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
......................................................
ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ
/(подпис, име, фамилия)/
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Приложение № 10

ДОГОВОР
ЗА
ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНТЕГРИРАНЕ, ИЗПИТВАНЕ
И ПРИЕМАНЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН МОДУЛ
№ …………./............................ г.
Към Рамково споразумение № ……………/……………. г.
Днес, …………… 20…. г., в гр. София между
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр.
София, 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, ЕИК 000695324, представлявано от
представлявано от министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов,
наричано по –долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
……………………….
със
седалище
и
адрес
на
управление:
………………………………………,
ЕИК
………………,
регистрирано
в
………………………. с фирмено дело № ……………….., представлявано от
представлявано от .................. (длъжност във фирмата),
наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, всяка от които или и
двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или Страни/те, във
връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с
решение № ..…, приключила с Решение за избор на изпълнител №
…………………………………
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за
определяне
на
ИЗПЪЛНИТЕЛ и сключено Рамково споразумение (Споразумение/то)
№……………….,
на основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Работен проект,
одобрен със…………………………(изписва де акта/протокола за одобрение) ,
Заявка на Възложителя…………… / Покана за допълване на оферта……………..,
Техническо
и
ценово
предложение
на
Изпълнителя
………….и
…………………(други основания в случай на необходимост) се сключи настоящия
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при
условията на това Рамково споразумение да извърши срещу възнаграждение:
а) Доставка, монтаж, изпитване и приемане на ………… брой/я модули (изписва се
съответния брой модули), за комуникационно – информационна поддръжка на
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контингент (КИП), включително доставка на …….. броя конструкция /контейнери
за транспортиране, съгласно Заявка на Възложителя (Приложение № 1), Техническо
предложение на изпълнителя (Приложение № 2) и ТТЗ А 91.0084.17 (ТТЗ).
б) Интеграция на описаните в чл. 1, ал. 1, т. 1 модул/и за КИП с други
автоматизирани системи за управление на Българската Армия (БА) и Министерство на
отбраната (МО) , съгласно т. 4. 4 и т.17.1.2 от ТТЗ;
в) Гаранционно сервизно обслужване на описаните в чл. 1, ал. 1, т. 1 модул/и за КИП,
както на територията на страната, така и извън нея;
г) Система за интегрирано логистично осигуряване до края на жизнения цикъл
на продукта, описан в чл. 1, ал. 1, т. 1;
(2) Параметрите, конфигурацията и характеристиките на модулите по ал. 1,
предмет на доставка по настоящия договор, са съгласно одобрен работен проект,
Заявка на Възложителя (Приложение № 1), техническото и ценово предложение на
Изпълнителя (Приложение № 2 и Приложение № 3 на договора) и условията на
рамковото споразумение.
(3) Страните се съгласяват доставката по ал. 1 да е за нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на конкретния
договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично посочените начини
в Рамковото споразумение.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
Чл. 2. За изпълнението на всички дейности във връзка с чл. 1, Възложителят
заплаща на Изпълнителя сума в размер на ........................ лева без ДДС (изписва се
цената в лева без ДДС) или ......................... лева с ДДС (изписва се цената в лева с
включено ДДС), съгласно одобрен работен проект, заявка на Възложителя и ценово
предложение на Изпълнителя - Приложение № 3 към договора. Посочената сума е
окончателна и включва всички посочени в чл. 1, ал. 1 доставки и услуги, необходим
за придобиване на ………… брой/я модул/и (изписва се съответния брой модули),
съгласно техническото предложение на Изпълнителя - Приложение № 2 към
договора, съобразно всички изисквания на Възложителя, заложени по проведената
обществена поръчка.
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на конкретния
договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично посочените начини
в Рамковото споразумение.
ІІІ. РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на
конкретния договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично
посочените начини в Рамковото споразумение.

Page 80 of 82

IV. СРОК, УСЛОВИЯ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на всички предвидени и необходими дейности
по изработване на конструкция за транспортиране на модул, доставка, монтаж,
интегриране с други автоматизирани системи за командване и управление на БА,
изпитване, приемане, гаранционно сервизно обслужване и „Система за интегрирано
логистично осигуряване до края на жизнения цикъл на продукта“ в рамките на
гаранционния срок на всеки отделен модула КИП е ……………………….
(съобразно предложението на Изпълнителя, изрично посочен в Рамковото
споразумение), считано от датата на сключване на конкретен договор.
(2) Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на настоящия
договор.
Чл. 5. Модулите за КИП, предмет на доставка по това рамково споразумение,
се доставят на Министерство на отбраната или Съвместно командване на силите във
военно формирования 28860 – Горна Малина.
Клаузите на този член ще бъдат договорени при сключването на конкретния
договор, съобразно възможностите на Възложителя и изрично посочените начини
в Рамковото споразумение);
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на подписването му гаранция за изпълнение
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията
е не по – малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на
задълженията по договора, в т.ч. и задълженията по гаранционното поддържане на
доставените модули за КИП. (само при представена гаранция за изпълнение на
договора под формата на банкова гаранция/ застрахователна полица).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на
задълженията по договора, която може да бъде в една от следните форми:
1. Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на:
Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр.
София, пл. „Александър І” № 1 IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01;
или
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;
или
3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя – оригинал.
(3)Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно
изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. За абсолютно всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат
клаузите на Рамково споразумение ……………………………..;
Чл. 8. Приложения към договора;
1.
Приложение № 1 – Заявка на Възложителя (Текстът на това приложение ще
бъде договорено по време на преговиоруите);
2.
Приложение № 2 - Техническото предложение на Изпълнителя;
3.
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………………………………..
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
/(подпис, име, фамилия)/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....................................................
.....................................................
/(подпис, име, фамилия)/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
......................................................
ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ
/(подпис, име, фамилия)/
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