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Д О Г О В О Р 
№ 6252 / 31.10.2014 г. 

за изпълнение на обществена поръчка  
„Доставка на резервни части за корабни главни двигатели и дизек-

генератори” 

Днес, 31.10. 2014 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, БУЛСТАТ №129010196, представлявано от 
контраадмирал Димитър Минев Денев – командир на Военноморските сили и 
полковник Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в 
Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една 
страна,  

и 
„Булмар Сървисис” ООД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, област Варна, община Варна, ЗПЗ – ЮГ сграда Булмар, ЕИК по 
БУЛСТАТ 202852281, представлявано от Георги Димитров Георгиев, 
управител, ЕГН ….…………, лична карта № 6………….., изд. на …………….. 
г., от МВР–Варна, наричан по-долу за краткост 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: 

1.1.1. резервни части за главни корабни двигатели тип „АВС 
12-VDZC-1070-181-A, както следва:    

№ Наименование на 
имуществото 

Стандарт, заводски номер, 
технически 

характеристики 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ед.цена,  
лв. с ДДС 

Цена, 
лв. с ДДС 

1. О-пръстен за преходник 
към горивна дюза 

 part № 100.030.022.300 
NSN 5331-13-118-2943 48 …….. …….. 

2.  Медна шайба за легло на 
горивна дюза 

 part № 610.011.9014.10  
NSN 5330-13-117-1687 24 …….. …….. 

3.  О-пръстен за горивна дюза  part № 620.014.1208.01  
NSN 5331-13-117-2489 24 …….. …….. 

4.  О-пръстен за горивна дюза  part № 620.014.1210.01  
NSN 5331-99-602-1587 24 …….. …….. 

5.  О-пръстен за горивна дюза  part № 100.030.050.400 
NSN 5331-13-118-2944 24 …….. …….. 

6.  О-пръстен за горивна дюза  part № 100.030.063.400  
NSN 5331-13-118-2945 24 …….. …….. 

7.  Елемент за маслен филтър  part № 620.031.1104.04 
NSN 2910-99-957-9610 6 …….. …….. 

ЗЗЛД, чл.2 (1) ЗЗЛД, чл.2 (1) ЗЗЛД, чл.2 (1) 

  
ЗО

П
, ч

л.
33

 (4
) 
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8.  Елемент за горивен филтър part № 630.051.1105.01 
NSN 2940-99-534-1093 16 …….. …….. 

9.  Датчик за налягане на 
солена вода 

 part № 620.070.9001.01  
NSN 5930-13-117-2167 1 …….. …….. 

10.  Филтърен елемент за 
маслена центрофуга 

 part № 620.031.1229.02 
NSN 2940-13-118-2935 4 …….. …….. 

11.  
Диференциален датчик за 
налягане за гориво  
TRAFAG Type PD3.4 

  part № 950.172.1700.11 
NSN 5930-17-107-4038 1 …….. …….. 

12.  Горивна помпа високо 
налягане 

 “Bryce” FCV.AB 
20080670, сер.№ CE0420, 

NSN 2910-13-117-1676 
Код на производител: 

620014110002 
(части от 1 до 25 вкл.) 

1 …….. …….. 

13.  Термометър дистанционен 
за масло 0-120° С 

part № 620.066.9013.04 
NSN 6620-13-117-2149 1 …….. …….. 

14.  Термометър дистанционен 
за вода 0-120° С 

part № 620.066.9012.04 
6620-13-17-2148 1 …….. …….. 

15.  Манометър дистанционен 
0-4 bar 

part № 620.066.9006.04 
NSN 6620-13-117-2145 4 …….. …….. 

16.  Манометър дистанционен 
0-16 bar 

part № 620.066.9007.04 
NSN 6620-13-117-2146  2 …….. …….. 

Общо с ДДС – 28215,17 лв. (двадесет и осем хиляди, двеста и 
петнадесет лв. и 17 ст.). 

1.1.2. резервни части за корабни дизелгенератори тип 
„ISOTTA FRASCHINI MOTORI V1312T2ME”, както следва: 

№ Наименование на 
имуществото 

Стандарт, заводски номер, 
технически 

характеристики 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ед.цена,  
лв. с ДДС 

Цена, 
лв. с ДДС 

1.  Маслен филтър part № 76673F91,  
NSN 4330-15-145-2921 36 …….. …….. 

2.  Горивен филтър part № 322081F91, 
NSN 2940-15-150-4160 32 …….. …….. 

3.  О-пръстен 23,52 x 1,78 за 
втулка за дюза 

part № D3112621А, 
NSN 5331-15-179-4941 30 …….. …….. 

4.  Клапани всмукателни 

part № 311446F01, 
NSN 2815-15-145-2947 
Код на производител: 

1R348512 

10 …….. …….. 

5.  Клапани изпускателни part № 311447F01, 
NSN 2815-15-145-2948 4 …….. …….. 

6.  Седло за клапани 
всмукателни 

part № 315101F01, 
NSN 4810-15-145-2952 10 …….. …….. 

7.  Седло за клапани 
изпускателни 

part № 315102F01, 
NSN 4810-15-145-2952 4 …….. …….. 

8.  Цилиндрова втулка part № 78667F01, 
NSN 2815-15-145-2946 1 …….. …….. 

  
ЗО

П
, ч

л.
33

 (4
) 

 

  
ЗО

П
, ч

л.
33

 (4
) 
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9.  Уплътнителен пръстен за 
цилиндрова втулка 

part № 74048F01, 
NSN 5331-15-162-3220 2 …….. …….. 

10.  Гарнитура за картер 

part № 313679F01, 
NSN 5330-15-170-4242 
Код на производител: 

1S347798 

1 …….. …….. 

11.  Гарнитура за картер part № 311418F01, 
NSN 5330-15-170-4243 1 …….. …….. 

12.  О-пръстен  30,09 x 3,53 за 
маслен клапан 

part № D3114422A, 
NSN 5330-15-100-0755 4 …….. …….. 

13.  О-пръстен  20,29 x 2,62 за 
маслен клапан 

part № D3113420A, 
NSN 5330-15-153-8570 4 …….. …….. 

14.  О-пръстен  47,29 x 2,62 за 
маслен клапан 

part № D3113437A, 
NSN 5331-00-990-3979 3 …….. …….. 

15.  Бутало part № 315593F02, 
NSN 2815-15-178-2230 1 …….. …….. 

16.  Бутален болт part № 311042F01, 
NSN 2815-15-178-1257 1 …….. …….. 

17.  Зегер за бутален болт D=50 part № D0346031A, 
NSN 2815-15-067-6568 2 …….. …….. 

18.  Сегмент компресионен part № 1P700402, 
NSN 2815-15-175-0766 2 …….. …….. 

19.  Сегмент компресионен part № 315976F01, 
NSN 2815-15-175-0767 2 …….. …….. 

20.  Сегмент маслен part № 1Q340749, 
NSN 5330-15-175-0768 2 …….. …….. 

21.  О-пръстен  44,12 x 2,62 за 
водомаслен охладител 

part № D3113435A, 
NSN 5331-01-522-5007 2 …….. …….. 

22.  О-пръстен  17,12 x 2,62 за 
водомаслен охладител 

part № D3113417A, 
NSN 5331-15-153-8568 2 …….. …….. 

23.  О-пръстен  26,64 x 2,62 за 
водомаслен охладител 

part № D3113424A, 
NSN 5331-15-179-0781 2 …….. …….. 

24.  О-пръстен  29,82 x 2,62 за 
водомаслен охладител 

part № D3113426A, 
NSN 5331-15-162-3290 2 …….. …….. 

25.  О-пръстен  66,04 x 5,53 за 
водомаслен охладител 

part № D3115426A, 
NSN 5330-15-111-2507 4 …….. …….. 

26.  О-пръстен  за водоводен 
охладител 

part № 1P701848, 
NSN 5331-15-162-3197 4 …….. …….. 

27.  Уплътнение за водоводен 
охладител part № 1P701847 2 …….. …….. 

28.  О-пръстен  20,29 x 2,62 за 
дюзи 

part № D0313620А, 
NSN 5331-15-179-2642 192 …….. …….. 

29.  Гарнитура за въздуховод на 
ТКА 

part № 1Q 340884, 
NSN 5330-15-179-1882 4 …….. …….. 

30.  О-пръстен  85,09 x 5,33 за 
въздуховод на ТКА 

part № D3115432A, 
NSN 5331-15-155-7829 8 …….. …….. 

31.  О-пръстен  31,42 x 2,62 за 
маслена система на ТКА 

part № D3113427A, 
NSN 5331-00-985-0042 8 …….. …….. 

32.  Гарнитура за изгорели 
газове на ТКА 

part № 315495F01, 
NSN 5330-01-499-0580 8 …….. …….. 

  
ЗО

П
, ч

л.
33

 (4
) 
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33.  Гарнитура за изгорели 
газове на ТКА 

part № 1P605174, 
NSN 5330-15-150-4161 8 …….. …….. 

34.  Гарнитура за  ТКА part № 315402F01 4 …….. …….. 

35.  Нагревател за подгрев на 
масло “RICA” LR3T-FO5 

part № 1R 608512, 
NSN 2910-15-199-1626 1 …….. …….. 

36.  Нагревател за подгрев на 
вода 3 kW 500/290VAC 

part № 408379F91, 
NSN 2990-15-113-0991 2 …….. …….. 

37.  
Температурен датчик за 
подгрев на вода “AMOT” 
35°-45° C 

part № 405209F91, 
NSN 5930-15-141-6225 2 …….. …….. 

38.  Датчик за налягане на вода 
0,2 bar“AMOT” 

part № 406964F91, 
NSN 5930-15-198-3922 1 …….. …….. 

39.  
Датчик преобразувател за 
налягане “DANFOS” 
MBS3100-1811-6AB08 

part № 1Q 346133, 
NSN 6685-15-179-7880 2 …….. …….. 

40.  
Датчик преобразувател за 
налягане “DANFOS” 
MBS3100-2011-6AB08 

part № 1Q 346134, 
NSN 5945-15-203-5479 2 …….. …….. 

41.  
Температурен датчик за 
подгрев на масло “AMOT” 
55º С 

(407512F91), 
NSN 6685-115-198-3145 1 …….. …….. 

42.  Лепило за втулки за дюзи Loctite 510, Loctite 640 2 …….. …….. 

43.  Гарнитура за цилиндрова 
глава 

part № 1R 341689, 
NSN 5330-15-175-0814 
Код на производител: 

1S347626LA 

24 …….. …….. 

44.  Гарнитура за всмукателен 
колектор 

part № 1Q 341277, 
NSN 5330-15-162-3196 24 …….. …….. 

45.  Уплътнение за всмукателен 
колектор part № 1Q 703965 4 …….. …….. 

46.  Уплътнителен пръстен за 
всмукателен колектор 

part № 1Р 702318, 
NSN 5331-15-162-3194 16 …….. …….. 

47.  О-пръстен  66,04 x 5,53 за 
всукателен колектор 

part № D3115426A, 
NSN 5330-15-111-2507 6 …….. …….. 

48.  О-пръстен  69,44 x 3,53 за 
всукателен колектор 

part № D3114442A, 
NSN 5331-15-162-3294 12 …….. …….. 

49.  О-пръстен  59,69x 3,53 за 
всмукателен колектор 

part № D3115424A, 
NSN 5331-15-162-3312 8 …….. …….. 

50.  Гарнитура за изпускателен 
колектор 

part № 321554F91, 
NSN 5330-15-162-3205 24 …….. …….. 

51.  О-пръстен  20,29 x 2,62 за 
изпускателен колектор 

part № D3113620А, 
NSN 5331-15-162-4025 48 …….. …….. 

Общо с ДДС – 48 783,34 лв. (четиридесет и осем хиляди, 
седемстотин осемдесет и три лв. и 34 ст.). 

1.1.3.  Резервни части ще са нови и неупотребявани и да са 
придружени 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; 

   
ЗО

П
, ч

л.
33

 (4
) 
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1.2. Резервните части ще се доставят в стандартни заводски 
опаковки позволяващи безопасно транспортиране и продължително 
съхранение в складови условия. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на договора по Раздел 1 е 10 декември 

2014 г.;  
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 резервни части по цени както са посочени в т. 1.1:  

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

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

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка SG Експресбанк АД, BIC: 
BG76TTBB94001526560574, IBAN: TTBBBG22 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 от комисия назначена от командира на в.ф. 
32890–Бургас, с приемо-предавателен протокол, доставените съгласно т. 1 
резервни части; 

4.3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представената 
фактура при спазване на условията на т. 3.3 от настоящия договор; 

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 
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5.2. Да достави и предаде с приемопредавателен протокол на 

комисия назначена от командира на в.ф. 32890–Бургас, резервните части 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 ………………. или …………..) 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 резервните части; 

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. инструкции за експлоатация и съхранение;  
6.1.3. 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 
резервни части, като гаранционният срок на доставените резервни части е 12 
(дванадесет) 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, възникналите неизправности. 

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 ………………), 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 резервни части; 

7.1.2. Командирът на в.ф. 32890–Бургас  определя лице, 
което да съпровожда представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

ЗЗЛД, чл.2 (1) 

ЗЗЛД, чл.2 (1) 
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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 0,1% (нула цяло и един 
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 резервни части 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 
настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  с 
подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
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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. Вартна, 9000  
ул. "Преслав" 16 ЗПЗ – ЮГ, сграда БУЛМАР 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: 052 / 554 161 
факс. 052 / 603 259 факс: 052 / 554 161 
е-мейл: e.iliev@armf.bg е-мейл: office@bulmarservices.com 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„БУЛМАР СЪРВИСИС” 

 
………………… 

 

 
………….. 

 
КОНТРААДМИРАЛ  

ДИМИТЪР МИНЕВ ДЕНЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК                           …………… ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ               ………… РАДКА СЛАВОВА 
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