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Д О Г О В О Р 
№ 6364/ 13.10. 2016 г. 

за изпълнение на обществена поръчка  
„Доставка на въжета за швартоване на плавателни съдове и за обща 

употреба” 

Днес, 13.10.2016 г. в гр. Варна между:  
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, БУЛСТАТ №129010196, представлявано от 
контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските 
сили и подполковник Здравко Любомиров Кукуянов – за началник на сектор 
“Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и „ИНТРАЛИНК” ООД, с адрес и 
седалище на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Янко Комитов” 
№16, ЕИК № , представлявано от Тодор Илиев Желязков и Катя Михайлова 
Желязкова - управител, наричан по-долу за кратност „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от 
друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши доставка на въжета, както следва:  
 

№ Артикул 

мя
рк

а 

к-
во

 ед.цена 
(без ДДС) 

Цена (без 
ДДС) 

1 Въже от полипропилен мултифиламент- ППМ. 
Бухти х 100 м-3 мм   бухти 12  6,60 79,20 

2 Въжеот полипропилен мултифиламент -ППМ. 
Бухти х 100 м-4мм  бухти 12  7,80 93,60 

3 Въже от полипропилен мултифиламент -ППМ. 
Бухти х 100 м-6 мм  бухти 12  15,90 190,80 

4 Въже от полипропилен мултифиламент -ППМ. 
Бухти х 100 м-8 мм  бухти 12  25,20 302,40 

5 Въже от полипропилен мултифиламент- ППМ. 
Бухти х 100 м-10 мм  бухти 8  35,00 280,00 

6 Въже от полипропилен мултифиламент- ППМ. 
Бухти х 100 м-12 мм  бухти 8  51,00 408,00 

7 Въжеот полипропилен мултифиламент –ППМ. 
Бухти х 200 м-24 мм бухти 6  394,00 2364,00 

8 Въже от полипропилен мултифиламент –ППМ. 
Бухти х 200 м-30 мм бухти 4  615,00 2460,00 

9 Въже от полипропилен мултифиламент –ППМ. 
Бухти х 200 м-36 мм бухти 6  886,00 5316,00 

чл.42 (5) от ЗОП 
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10 Въже от полипропилен мултифиламент –ППМ. 
Бухти х 200 м-40 мм бухти 3 

 1090,00 
3270,00 

11 Въже от  полипропилен мултифиламент –ППМ. 
Бухти х 200/220 м-48 мм бухти 7 1570,00  10990,00 

1.2. Доставените въжета ще са нови и неупотребявани и ще се 
придружават от документи (на български или английски език) 
удостоверяващи произход и качество, гаранционни срокове, срокове и 
условия на съхранение, срокове на експлоатация и др. технически 
изисквания; 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на договора по Раздел 1 е 30 дни от 

датата на подписване на договора  
2.2. Място на доставка – „франко склад” военно формирование 

(в.ф.) 32890–Бургас.  
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
доставените въжета по т. 1, на обща стойност 30904,80 лв. (тридесет хиляди 
деветстотин и четири лв. и 80 ст.) с ДДС:  

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 
3.2.1. Стойността на въжетата по т. 1; 
3.2.2. Разходите за транспортиране на въжетата до склада на 

в.ф. 32890–Бургас; 
3.2.3. Други разходи свързани с вноса и доставката на 

посочените в т. 1 въжета. 
3.3. Плащането ще се извърши по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в банка „Райфайзен банк” IBAN: 
BG59RZBB91551001344851, BIC:RZBBBGSF, титуляр на сметката 
„Интралинк” ООД,в срок до 30 (тридесет) дни след представяне във 
финансова служба на в.ф. 32890–Бургас на следните документи: 

3.3.1. Надлежно оформена фактура, подписана от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лице определено от командира на в.ф. 
32890–Бургас; 

3.3.2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 
3.4. Фактурата да бъде издадена на в.ф. 32890-Бургас, БУЛСТАТ 

1290101960020, ИН по ЗДДС BG129010196. 
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

4.1. Да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
склада на в.ф. 32890-Бургас за изпълнение на дейностите по настоящия 
договор; 

4.2. Да получи с комисия назначена от командира на в.ф. 32890–
Бургас, доставените съгласно т. 1 въжета; 

4.3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представената 
фактура при спазване на условията на т. 3.3 от настоящия договор; 
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4.4. Да контролира по всяко време изпълнението на договора без 
да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на 

добър търговец и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5.2. Да достави въжетата по т. 1 по количество, комплектовка, 
качество и в срок, уговорени в настоящия договор; 

5.3. Да информира минимум 2 (два) дни предварително 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и командира на в.ф. 32890–Бургас (факс 056/859 100, тел. 
056/859 003 или 056/859 288, GSM 0887 247 164) за датата на доставката, 
лицата (трите имена, ЕГН, лична карта №, дата и място на издаване) и марка 
и рег. № на МПС с които ще се доставят въжетата; 

5.4. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените в т. 3.3 условия и срок. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1. При доставка на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
6.1.1. документ, удостоверяващ произхода, придружен с 

превод на български език;  
6.1.2. гаранционни карти.  

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на 
стоката по време на гаранционния период, освен в случай на неправилно 
съхранение и използване; 

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените 
въжета, като гаранционният срок на доставените въжета е ………… 
(………………..) месеца от датата на доставка; 

6.4. При констатиране на недостатъци в рамките на 
гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
установените недостатъци и изготвя рекламационен акт, който се представя 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6.5. При констатиране на отклонение от изисквания в рамките на 
гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за своя 
сметка цялото количество на съответния артикул незабавно, или във 
възможно най-кратък срок. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 
7.1.1. В срок от 2 (два) дни предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ще изпрати до командира на в.ф. 32890–Бургас  (факс 056/859 100, тел. 
056/859 003 или 056/859 288, GSM или 0887 247 164), заявка за допускане, в 
която да посочат трите имена и данните от личната карта на лицата, както и 
марката и рег.№ на МПС които ще доставят договорените по т. 1 въжета; 
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7.1.2. Командирът на в.ф. 32890–Бургас  определя лице, 
което да съпровожда представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 
доставката. 

7.2. Всяка от страните по този договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по 
повод на изпълнението на този договор.   

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от 

отговорност за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се 
дължи на непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, 
война, военно или друго извънредно положение; 

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната 
по договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ 
дни от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като 
изпрати необходимите доказателства. 

9. НЕУСТОЙКИ 
9.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,03% (нула цяло, нула, три 
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет процента) 
от стойността на неизпълнената част на договора; 

9.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от 
реално изпълнение на задълженията по договора; 

9.3. При забава изпълнението на договора повече от 60 
/шестдесет/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали 
договора, да търси обезщетение за нанесени вреди и да претендира за 
неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на договора; 

9.4. При съществени отклонения или недостатъци, които правят 
доставените въжета негодни за ползване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже получаването им, едностранно да развали договора, да търси 
обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 15% 
(петнадесет процента) от стойността на договора; 

9.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 8 на настоящия договор.  

10.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
10.1. След изпълнение на договорените доставки по условията на 

настоящия договор; 
10.2. По взаимно съгласие, при доказано настъпване на 

обстоятелства независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които възпрепятстват 
изпълнението на част или на целия договор; 

10.3. По условията на т. 9.3 и 9.4; 
10.4. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на 
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настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  с 
подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
Възложителя и за Изпълнителя; 

10.5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение 
на договореното в него в случай на прекратяване на юридическото лице на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 

настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните. В случай, че не се постигне съгласие помежду им, спорът ще бъде 
отнасян към компетентния граждански съд; 

11.2. Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 

11.3. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 
отговорността за изпълнението на договорните задължения на трети лица и 
фирми, които не са страна по настоящия договор; 

11.4. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут 
на оригинали, по един за всяка от страните. 

ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Бургас, 8005 
ул. "Преслав" 16 ул. „Янко Комитов”, №16 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: 056/880123 
факс. 052 / 603 259  

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„ИНТРАЛИНК” ООД 

 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ 
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ  

ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОДПОЛКОВНИК      ЗДРАВКО КОКУЯНОВ 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
Ц.СЛ.     РАДКА СЛАВОВА 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 


