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Д О Г О В О Р 
№ 7451/ 04.12.2015 г. 

за изпълнение на обществена поръчка  
„Доставка на резервни части за радиотехнически средства, радарно и 

радиооборудване”,  
ОП №3 „Резервни части за радарно и радиооборудване“ 

Днес, 04.12.2015 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК №129010196, представлявано от контраадмирал 
Митко Александров Петев – командир на Военноморските сили (ВМС) и 
полковник Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в 
Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна и 
 „Милтех” ЕООД –  гр. София, с адрес на управление: гр. София, 
област София, община Столична, ул. „Кукуш” № 1, адрес за кореспонденция: 
гр. София, област София, община Столична, ул. “Кукуш” № 1, БЦ 
„Електрон” ЕИК 121741808, представлявано от Илия Марчев, управител, 
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 
настоящия договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши доставка на резервни части радарно и радиооборудване, с единични 
цени, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

наименование на  
продукта /номенклатурата/ 

количес
тво 

Единична 
цена с 
ДДС 

Цена с 
ДДС 

1. Корабна 24 футова КВ 
пръчковидна антена 
за радиостанция HARRIS 5800 
-U МР 

4 бр. 

 
1897,20 

 
7588,80 

2. платка АСУ за радиостанция 
HARRIS 5800-Н МР 4 бр. 976,80 3907,20 

 Обща цена с ДДС 11496,00 

 
1.2. Изисквания към услугата: 

1.2.1. В срок до 09.12.2015 г. да се представи 100% банкова 
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гаранция в полза на Възложителя или внесена парична сума по сметка на в.ф. 
34410 гр. Варна, след което ще бъде извършено 100%  авансово плащане; 

1.2.2.  Артикулите се предоставя на представителя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приемащ качеството на услугата, със сертификат за 
качество и произход. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на договора по Раздел 1 е до 30.06.2016г. 
2.2. Място на доставка – КПП на военно формирование 34960–Варна 

(Побити камъни). 
 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
3.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цената на 

доставените артикули по т. 1. 
3.2. Плащането ще се извърши по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, IBAN: 
BG14UNCR70001522477674, BIC: UNCRBGSF, в срок до 30 (тридесет) дни 
след представяне във финансова служба на в.ф. 32020–Варна,  на следните 
документи: 

3.2.1. Надлежно оформена фактура, подписана от представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лице определено от командира на в.ф. 34960–Варна; 

3.2.2. 100% банкова гаранция в полза на Възложителя или 
внесена парична сума по сметка на в.ф. 34410–гр. Варна. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да получи с комисия назначена от командира на в.ф. 34960–

Варна, доставените съгласно т. 1 артикули; 
4.2. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представената фактура 

при спазване на условията на т. 3.2 от настоящия договор; 
4.3. 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 артикулите, по количество, качество и в срок, 
уговорени в настоящия договор; 

5.3. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените в т. 3.2 условия и срок. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените 

артикули, за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол.  
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6.2.  При възникване на неизправности по доставените артикули, по т. 
1, в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
отстрани за своя сметка възникналите неизправности във възможно най-
кратък срок след уведомяване от командира на в.ф. 34400. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
7.1. 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 се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява 
следствие от появата на непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал.2 на 
Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на 
изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение на 
задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на 
което действат такива обстоятелства. 

8.2.  Под непреодолима сила се разбира обстоятелство (събитие) от 
извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е 
могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, 
производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, 
проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, 
свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени 
забрани, стачки, бунтове, безредици и др. 

8.3.  Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 
непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на 
непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването и. 

8.4.  Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява 
задълженията си по този договор поради непреодолима сила, е длъжна: 

1.  В срок до 5 (пет) работни дни да уведоми писмено другата 
страна за: 

- настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 
задълженията и;  

- за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението 
на задълженията на тази страна;  

- за причините на събитието – ако са известни;  
- за неговото предполагаемо времетраене; 
- за всяка промяна в съобщените обстоятелства. 

2.  Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани 
или ограничи до минимум понесените вреди и загуби. 

8.5.  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на 
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задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по 
алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи. 

8.6.  Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, 
чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнението на договора. 

8.7.  Липсата на парични средства не представлява непреодолима 
сила. 

8.8.  Определено събитие не може да се квалифицира като 
„непреодолима сила”, ако: 

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от 
страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор. 

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или 
намален с полагането на всички разумни грижи. 

8.9.  За доказателство на непреодолима сила следва да бъдат 
представени съответни документи, в случай, че такива бъдат изисквани от 
отсрещната страна. 

8.10.  Ако непреодолимата сила продължи повече от 5 (пет) месеца и 
страните вече нямат интерес от изпълнението на договора, той може да бъде 
прекратен. 

8.11.  Приемането на непреодолимата сила за въздействие върху 
изпълнение на договора се фиксира със съставяне на двустранен протокол, 
подписан от упълномощени представители на страните по договора. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1.  При изтичане на срока по т. 2.1. 
9.2.  По взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено в писмена форма.  
9.3.  Едностранно, от всяка от страните, при неизпълнение на 

задълженията на другата страна. 
9.4.  При условията на т. 8.10. 

10. НЕУСТОЙКИ 
10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 1.2.3., същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 1% (един процент) за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 
недоставените артикули. 

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

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. 
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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. София, 1309,  
ул. "Преслав" 16 ул. „Кукуш” № 1 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: 02 / 821 1386;  
факс. 052 / 603 259 факс: 02 / 821 1229 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„МИЛТЕХ” ЕООД 

 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ ИЛИЯ МАРЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
 
ПОЛКОВНИК                      ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 

 

СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ     РАДКА СЛАВОВА 

 
 

чл.2 (1) от 
ЗЗЛД 

чл.2 (1) от 
ЗЗЛД 

чл.2 (1) от ЗЗЛД чл.2 (1) от ЗЗЛД 


