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ДнесДЙ-ЖЕЖОШ г. в гр. Бургас, във връзка с утвърден, на 26.08.2019 г. от директора на
РЗП-Бургас, Протокол от работата на комисията по разглеЖДане на оферти в процедурата
по реда на Глава 26-та от ЗОП с предмет: ,Достаака на два еднакви фабрично нови,
неупотребяванилекиавтомобили-категорияМ] и ползванетоим за нуждите на РЗИ-
Бургас, чрез наем за срок от 36месеца“, се сключи настоящиятдоговор между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на

управление: гр. Бургас, ул. ““Александровска”” .Мг120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана
от д-р Георги Иванов Паздеров- Директор, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,от една
страна

И
2. „МОТО- ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 131452951, седалище и адрес на

управление: гр. София 1360, бул. „Сливница“ 444, представлявано от Атанас Иванов
Фурнаджисв-управител, чрез Пълномощника си Правдомир Янев Тодоров, е лична карта
Ме 641972085, издадена на 08.02.2011 г. от МВР , Бургас (ПълномощноМз 90/12.10.2018 г.

Рег. Мз 16217/12.10.2018 г. на Румен Богданов - нотариус с район РС- градСофия), наричано
по- долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

СКЛЮЧИ настоящото споразумение за следното:

]. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни

обществена поръчка със следния предмет: „Доставка на два еднакви фабрично нови,
неупотребяванилекиавтомобили-категорияМ] и ползването им за нуждитена РЗИ-
Бургас, чрез наши за срок от 36 месеца“, съгласно Техническата спецификация, част от
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,неразделна част от този договор, както следва: два броя леки
автомобили марка Рога, молел ЕсоЗрогг ЕПУ ТКЕШ) 1.0 ЕсоВоовС 125 РЗ М6 БРП), цвят:
Мадпейс, година на производи вз- 2019 г.

(2) ИЗП ЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за целия срок на договора, без

допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. застрахованетона автомобилите- „Пълно
Автокаско“ и „Гражданска отговорност“, с покритие на територията на Р България.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да осигури за своя сметка регистрация на автомобилите в КАТ,

както и заплащането на данък превозно средство, и годишен технически преглед за всеки

един автомобил.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТс длъжен да сигури за своя сметка транспорт по доставката на

автомобилите до адреса на 17311- ксп по регистрация на автомобила, продуктова
/еко/ такса, ако се изисква такава . ,оподателството.
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П. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НАДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за доставка на двата фабрично нови автомобили, описани в
офертата на Изпълнителя е: 7 дни календарни дни, считано от датата на подписването на
настоящия договор, съгласноТехническотопредложение на Изпълнителя- неразделначаст
от настоящия Договор;

(2) Срокът на договора е до изтичане на наемния период „ до изтичането на 36
(тридесет и шест) месеца след приемане на доставените автомобили.

(3) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от всяка от
страните.

1Н. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е 44 368,08 лв. (четиридесет и четири
хиляди триста шестдесет и осем лв. и осем ст.) без вкл. ДДС и 53 241,70 лв. (петдесет и
три хиляди двеста четиридесет и едни лв. и седемдесет ст.) с вкл. ДДС, съгласно
ценовото предложениена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,неразделначаст от договора.

(2) Месечна наемна вноска за двата автомобила: 1 232,44 лв. (хиляда двеста
тридесет и два ли. и четиридесет и четири ст.) без вкл. ДДС и 1 478,94 лв. (хиляда
четиристотин СЕДЕМДЕСЕТ и осем ЛВ. и деветдесет “ ЧСТИРИ СТ.) С включен МС. вноската
е фиксиранана целия срок на договора.

(3) Първоначалнавноска: не се дължи
(4) Гаранционендепозит: 2 464,88 лв. (две хиляди четиристотин шестдесети четири

лв. и осемдесет и осем ст.) без вкл. ДДС и 2 957,86 лв. (две хиляди деветстотин петдесет и
седем ЛВ. И ОСВМДСССТ И ШССТ СТ. )

(5) Пробег на един. и мобил за целия срок на договора /36 месеца/ до 60 000 км.
За всеки автомобил.

Чл. 4. (1) Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
НЗСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, се извършват ПО банков ПЪТ, съобразно условията на НаСТОЯЩИЯ

договор.
[ВАН ВСЗЗИПСК96601028545600,В1С ИПСКВСЗЕ, Уникредит Булбанк
(2) Сумите по чл.3, ал.2 са дължими до 25 число на всеки месец и се превеждатпо

банков път по посочена о г Иъпълнителя банкова сметка. счгласнонаемния план от офертата
на Изпълнитсля.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава да издава фактури с необходимитереквизити
по Закона за счетоводството за всяко извършено плащане.

1У. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 5 Страните определят за свои упълномощени представители по настоящия

договор, както следва:
1.1 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: л-р Георги Паздеров- директор на РЗИ-Бургас, Павлина

Цоневач директор на Дирекция АПФСО пир РЗИ-Бургас.
т.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Юлиан Ангелов. представител -филиал Бургас на
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Чл. 6. (1) Изпълнението на договора се приема от упълномощените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯлица, посочени в чл. 5.

(2) За удостоверяванена приемането на доставката, предмет на договора, лицата,
посочени в чл. 5, подписват приемо- предавателен про1окол, който съдържа опис на
доставеното МПС, и степента на неговото съответствие. съобразно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Лицата по ал.] могат да откажат да приемат, респективно да откажат да
ПОДПИШЕТпротокола ПО ал. 2, КОГЗТО е налице ЧаСТИЧНО, НСТОЧНО ИЛИ ЛОШО Изпълнение на
задължениятапо договораот страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно автомобилите,
предмет на доставката, в срок от 60 (шестдесет) месеца, без ограничение на пробега,
СЪГЛаСНО ТСХНПНССКОТО предложение, НСРЗЗДЕЛНЗ ЧЗСТ ОТ ДОГОВОРЗ.

Чл. 8. Автомобилите,предметна договора,се доставя с гаранционнакарта, в която
са описани серийнитему номера (Не на двигател,шаси, марка, модел и др.).

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автомобила,
предмет на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционнатакарта.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право:
т . да приеме или откаже да приеме доставката, ако тя съответства или не

съответства по вид и качество на неговите изисквания, посочени в Техническите
спецификации;

т.2. да определи свои упълномощени представители, които да контролират във
всеки един МОМВНТ Изпълнението на ДОГОВОра ПО отношение На КЗЧВСТВОТО, ТЕХНИЧЕСКИ

параметри и др., без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,включително и да
приемат и подпишат приеме» предавателиия протокол, удостоверяващ окончателното
изпълнение на норъчката;

т.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯда сключи и да му
ПРСДСТЗВИ ДОГОВОРИ за ПОДИЗПЪЛНСНИЕ С ПОСОЧОНИТС В офертатаМУ ПОДИЗПЪЛНИТСЛИ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТсе задължава:
т. 1. да приеме доставката, предмет на договора, ако тя е извършена съобразно

изискванията в Техническатаспецификация;
т. 2. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставенотоМПС, чрез упълномощенителица.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, за срока на действие на уговорените с
настоящия договор гаранционни срокове, да извършва техническо обслужване и ремонт
само в посочени, в техническото предложение, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизни бази.
Изключение от това правило е допустимо с изрично писмено съгласиена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди. причинени по време на
транспортирането н предаването на МПС-то, предмет на настоящия договор. Рискът от
погиване или повреждане на МПСчго, предмет на договора, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯдо
момента на предаване на същото на Възложителя.

УК. ПРАВА И З.!„ЦЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) Нзпъшителят сс задъ. ,кава:
.
.г,1 „да и; *„рши доставката в срок и съгласно условията на настоящия договор./ / / .чл. Зба ал.3 от ЗОП
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т.2. да извършва за своя сметка отстраняването на виновно допуснати грешки и

недостатъци, констатирани по време на изпълнениетона доставката;
т.3. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза спиране на изпълнението

на договора поради непреодолимасила в срок от три дни от настъпването й, като представи
необходимите доказателстваза това;

т.4. да приеме рекламация при доставена, повредена и/или некачественастока.
т.5. да гарантира качеството на доставените автомобили, съобразно изискванията,

посочени в Техническитеспецификации;
т.6. да предостави на Възложителя всички документи на доставеното МПС ,

сервизна книжка, документ удостоверяващпродължителносттана гаранционния срок. Ако
непредставянето на документ води до последващи разходи за Възложителя, същите се
заплащат ОТ ИЗПЪЛНИТСЛЯ ИЛИ СЕ: ПРИСПЗДВТ ОТ ДЪЛЖИМОТО възнаграждение ИЛИ ОТ

гаранцията за изпълнение.
т.7. Да осигури за своя сметка регистрация на автомобилите в КАТ.
т.8. да осигури гаранционно обслужване на доетавеното МПС в сервиз на

територията на Община Бургас, посочен в Декларацията за съответствие с критериите за
подбор- гр. Бургас, 5-ти км магистралаБургас-София. При необходимостда приема МПС-
то за обслужване в рамките на 1 (един) работен ден.

т.9. извършва техническото обслужване и ремонта на автомобилите, съобразно
предписанията на производителя за съответнатамарка.

т.10. да доставя и монтира резервни части, материали и консумативи, които
съответстват на марката и модела на съответния автомобил и са оригинални, нови,
неупотребявани, със сертификати за произход и качество.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 7 (слоном) календарни дни, да
достави на ВЪЗЛОЖИЕТЛЯдвата автомобила. ведно с всички съпътстващи документидо
адреса на ВЪЗЛОЖИЕТЛЯ в гр. Бургас, ул. „Александровска“Мв120.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава за своя сметка да извършва замяна на части със
скрити дефекти, проявени в процеса на експлоатация на доставенпя автомобил с изправни
такива. съобразно посочените в техническото му предложение гаранционни срокове,
считано от датата на ремонтнранего им, което се удостоверява с двустранно подписан
приемателно-тпредавателен протокол.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯГ се задължава при констатирани с двустранно подписан
приема-телно-предавателеп протокол дефекти, некачествено изпълнени ремонт и
обслужване на техниката, проявени в процеса на експлоатацията им, същите да бъдат
отстранени от Изпълнители за негова сметка, съобрачно посочените в техническото му
предложение гаранционни срокове, считано от датата на ремонтирането.

(5) ИЗПЪЛЪН/ГГЕЛЛТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с
посочените в офертата му подпзмлнители, в случай, че е посочил такива и да предостави
оригинален екземпляр на ЕЪЗЛОЖИТЕЛЯ в З-днсвен срок.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТима право:
т.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на доставката при реда, условията и

сроковете на този лотсвор.
, "7. да .олучи ;.гозорсъюто възнаграждение при условията и

на тоящ ядоговср. .
“
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УП. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. (1) Гаранционните срокове на доставените автомобили, съгласно

техническото предложение, текат от датата на предаването му на Възложителя, съгласно
клаузите на настоящия договор.

(2) Гаранционен срок на автомобилите и всички допълнително монтирани възли,
агрегати и елементи 60 (шестдесет)месеца, без ограничениена пробега,

(3) Гаранционното обслужване ще се извършва в посочена от Изпълнителя
сервизна база, в минимален срок, но не повече от 5 (пет) дни, считано от датата на
известяване, при налични оригинални резервни части на склад.

(4) В случай, че не разполагат с определени резервни части, необходими за
извършване на ремонта, срокът за извършването му се удължава с времето, необходимо за
доставка И МНТНИЧССКО ОСЕОбОЯ(ДаВаНСна СЪОТВСТНИТС РЕЗЕРВНИ ЧИСТИ.

(5) Срокът, с който се удължава времето за извършване на ремонта, съгласно
уговоренотопо-горе, :е може да бъде г.е-дълъг от 15 (неттшдссст) календарни дни.

(6) В случай, че повредатане може да бъде отстранена в този срок, Изпълнителяте
длъжен Да ПрСДДО7КИ на ВЪЗЛОЯЕИТСПЯ за ПОЛЗВАНЕ ДруГВ/И еквивалентна техника ДО

отстраняване на повредата.
(7) Разходите по превоз на дефектните част или цели изделия, както и разходите

ПО ТЯХНОТО ВРЪЩЗПС, С!!! 18 СМСТКЗ На ИЗПЪЛНИТСЛЯ.

”ПП. РЕКЛАМАЦИИ
Ч.].И. Възражения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за явни недостатъци на автомобила се

отразяват в приемо- предавателния протокол за извършванена доставката.
Чл.!5. (1). Рекламациите за скрити недостатъци се представятот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯпрез целия период на гаранционния срок.
(2). Отстраняването .чз недостатъците по ал.1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯза

целия период на гаранционния срок.

[Х. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКН
Чл. 16. (1) При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТзаплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ)! неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от цената на договора.
(2) При забавено изпълнение на постите с настоящия договор задължения

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТдължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,в размер от 0,5 % (нула цяло и
пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 %
(тридесетпроцента) от цената на договора,

(3) В случай. на лошо изпълнение е недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
откаже да приеме достансння автомобил като го върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не плати
ДЪГШСИМОГС ПО ДОГОВОРА В ТОЗИ СЛУЧВЙ, ДОГОВОРЪТ се СЧИТЦ За развален.

(4) Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнител за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателствов Република България.

(5) При всякаква форма на неизпълнениена клаузите по настоящия договорот страна
на Изпълнители, Вьзшжлгелят нож: да прекрати договора без предизвестие.

,..
, 3 ЗОП
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Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НАДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящиятдоговор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора и финансовоторазчитане между страните;
2. с изпълнениетона всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което

обстоятелствозасегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем)
дни от настъпване на невъзм нощта и да представи доказателства;

4. при прекратяванена юридическо лице - страна по договора без правоприемство,
по смисъла на законодателствотона държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ат. [, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорътможе да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или

ликвидация по искане на всяка от страните.
(3) с едномессчно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,без той да

дължи каквито и да било санкции, обезщетения и/или неустойки за предсрочното
прекратяване.

Чл. 18. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение
на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от нз равната страна до неизправната и определяне на подходящсрок за
изпълнение. Раздаллне на договора не се допуска. когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправнатастрана.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на
същественозадължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯвсеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне е започнал изпълнението на услугата в срок до 10

(десет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с допуснал съществено отклонение от Техническата

спецификация !: ТС “НИЧССКОТС ПрЗДЛОЯССКИе.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯи без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯто е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТпрекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП,
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на
договора преди, освен ако прекратяването с на основание чл. 118. ал. 1, т. 1 от ЗОП. В

последния случай, размерът на обез :: сннето се определя в протокол или споразумение,
ПОДПИСЗНО ОТ СТРЦННТС, 21 При НСГЮСТПГЦНС на съгласие ПО реда На клаузата за разрешаване
на спорове но този договор.

Чл. 20. Във всички случаи на прекратяванена договора, освен при прекратяванена
юридическо лице , страна по договорабез иравопрнемсгво:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършена “а към. момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; :! /4../ Х

знаиш. ,

ба „„„3 от ЗОП
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а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯи са били предоставенина ИЗПЪЛНИТЕЛЯвъв връзка с
предмета на договора.

Чл. 21. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯреално изпълнените и приети по установения редУслуги .

Х1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22 При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от стойността на
договора без включената опция, а именно: 887, 36 лв. (осеметотин осемдесет и седем лв.
и тридесет и шест ст.), която служи за обезпечаванена изпълнениетона задължениятана
ИЗПЪЛНИТЕЛЯпо договора.

Чл. 23. Когато :гатс Глртнинг за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ШАМ: 3662 К2ВВ 9155 3320 0155 31 В1С:

ШВВВОЗР при Райфайзен банк.
Чл. 24. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:

1. да бъде безусловна и пееше тясна банкова гаранция, да съдържа задължение на
банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
декларираш, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго
основание за задържане на гаранциятаза изпълнение по този договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на
валидностна банковата гаранция се удължаваили се издава нова.

(2) Еанкоз о и гощърн то на гаранцията за изпълнение
във формата на кв го и но у:вояв кето на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,гри наличното на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТпредава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯоригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе посочен като
трето ползваща се лице (б фнциер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. до обс 1: и изпълнението ит този договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛШ/(ТЕ Н,

2. да бъде със ср злнпно за целия срок на действие на Договора, плюс 30
(тридесет) дни след нрекр . ването на договора.

(2) Разходи то , чването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на 3тстрттховкаха ш инскваш.в срок, както и по всяко изплащане на
застрвхщатслтю :щетенне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за

, "
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Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТосвобождавагаранциятаза изпълнение на договора в

срок до 30 /тридесет/ дни след прекратяване на договора и окончателното финансово

разчитанемежду страните.
(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора:
2. когато е във формата на банкова гаранция щ чрез връщане на нейния оригинал на

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато с във формата на застраховка -- чрсз връщане на оригинала на

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на
ИЗПЪШ-ЪИТЕЛЯ или *,нълномощено от него лице.

(3) Гаранцията и.тп съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред

съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да присгьпикъм усвояване
на гаранциите.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЯТ има право да задържи съответначаст и да се удовлетвори
от Гаранцията за и.пъ ис, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите

задължения по договора, както и и слу чте на лошо, частично и забавено изпълнение на

което и да с задължени: *а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съотвст тва на уговорената в договора неустойка за съответния случай

на неизпълнение.
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да задържи Гаранциятаза изпълнение в пълен

размер. 3 СЛЗДНтПС случаи:
!. Пр“ ПЪЛАО :*.“Ш П.ППСНПС , В ТД. КОГЕП? УСЛУГИТЕ." ЪВ ОТГОВЗРЗТ на НЗИСКЕННИЯТЗ на

ВЪЗЛОЖИТЕЦЯ. и ранг. : на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

несъстоятелност.
Чл. 29. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.

Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда " рсн обезщетение в вто-голям разпер.

Чл. 30. Когато Г ЪЗЛОЗКМТЕГЯТ се е удовлетворят от гаранцията за изпълнение и

договорът продъг „ааа да с в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава в срок до 7 (седем) дни

да допълни гаранцмята за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯили предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция. :ъответно застраховка, така че във всеки

момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в

съответства: с договора.
оЗЛСЖНГЩ Я“! .тс ;,ъ ви лихва за памет, през което средствата по

. не.”-о законосъобразно.

„ / / Ж ”» т
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ХН. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. Всички съобщениямежду страните във връзка :: настоящия договор следва

да бъдат в писмена форма
Чл. 33. При неспазване на договора вследствие на непреодолима сила (природно

бедствие, земетресение и др.) страните не си дължат неустойка.
Чл. 34. Странитепо този договорще решават споровете, възникнали при и по повод

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнениеили прекратяванепо взаимно съгласие, а при непостигане
на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на
Република България по реда на Гражданскияпроцесуален кодекс.

Чл. 35. За неуредени въпроси но настоящия Договор се прилагат разпоредбите на
действащото законодателствона Република България.

Чл. 36. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСШЗКЦИЯ- БУРГАСигр. Бургас, ул.“Александровсг ” “(3120
„МОТО- ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, филиал Бургас, гр. Бургас, 5- ти км. магистралаБургас" София.
Чл. 37. Всяка ог страните но настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми

другата .три прон .а на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщениесе смята
за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.

Чл. 38. 171еразнелна част от настоящия договор са следните приложения:
(1). „Техническопредложение” на Иитълнитсля.
(2). „Ценово предложение“ на Изпълнитсля.

НЕСТОЯ" 14.51!" ДО! (ПЗ-(;р се СьСГЗЗН [. ПОДПИСИ Г. ДВЕ] еднообразни екземпляра- ПО
един за всяка ОТ страните.

...-> /-
» надпис на

зиличепи ”3 И 30“
:“площите си Ишчел

гьгл. чл. Збп. 1413 от ЗОП

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Прав гидоров- пълномощник
на ..МО О- ПФОЕ ЛИЗИНГ“ЕОЧОД
Шълномощно М 90/12.10.2018г./

Директор РЗП-Бург-
/д-р Георги Паздсров/



Образец М! 2

ДО
РЗИ-БУРГАС

Наименованиена участника : МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

Представляващ: ПРАВДОМИРТОДОРОВ

Седалище по регистрации : СОФИЯ, БУЛ. СЛИВНИЦА 444

ЕИК по Булстат: 131452951

Адрес за кореспонденция: Гр.Бургас, 5-ти км. магистралиБургас-Софт:

Телефон: 056 807144

Факс:

Лице за контакт: ПРАВДОМИРТОДОРОВ

е май!: р.!иаогауфтаюр/от. [73

ТЕХНИЧЕСКОПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на два еднакви фабричнонови, неупотребяванилеки автомобили-
категория М1 " ползването им за нуждите на РЗИ-Бургае, чрез наем за срок от 36

мссеЦа“

От МОТО-ПФОЕЛИЗИНГ ЕООД,
седалище и адрес на управление: град София, бул. „Сливница“М9444,
ЕИК 131452951
представлявано от Правдомир Янев Тодоров, ЕГН 6303040441,действащ като
ПЪЛНОМОЩНИКна АТАНАС ИВАНОВФУРНАДЖИЕВ в качеството на УПРАВИТЕЛ
на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, (пълномощно Мо:90 /12.10.2018г. с нотаррег.
М01162П7 /12.10.208г. на Нотариус Р.Богданов, рег.Мо: 273 на Нот. Камара, район на
действие * СРС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представям Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
процедура по възлагане на общественаупоръчка, (: предмет: „Доставка на два еднакви
фабрично нови, неупотребяваии е/тбьтавдомобилн- категории М1 и ползването им за
нуждите на РЗИ-Бургас,чрез на в а срока .36 месеца“.

Подписи" са
заличени
еъгл. чл. 361. 113 от ЗОП



Декларирам, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура
и приемаме поставените от Вас задължителни изисквания за изпълнението й.

Декларираме, че сме се запознали с образците на документи от документацията за
обществената поръчка.

Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на обществената
поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представлявам/е, бъде
определен за изпълнител, ще се сключи договора изцяло в съответствие с проекта,
приложен към документацията за обществена поръчка, в законоустановения срок.

Декларираме, че срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната,

Представлявания от мен участник е оторизиран от МОТО ПФОЕ ЕООД да отдава
под наем автомобили
с марка ФОРД (РОКВ)

Срок на доставка на двата автомобила е: 7 работни дни /седем/ от датата на
сключване на договора /не повече от 10 дни/.

Декларирам, че разполагам с оторизиран сервиз на територията на община Бургас,
който да обслужва съответната марка електрически автомобили на адрес: Гр.Бургис, 5-ти
км. магистрат Бургас-Софт

Гаранционен срок на всеки един от автомобилите 60 (шестдесет) месеца, без

ограничение на пробега,
Срок за изпълнение на. поръчката: 36 /тридесет и шест/ месеца.
Пробег на един автомобил за целия срок на договора 60 000(шестдесет хиляди) км.
Автомобилите не са демонстрационни или тест-драйф автомобили.
Предлагаме да осигурим за целия срок на договора, без допълнително заплащане от

РЗИ-Бургас, застраховането на двата автомобила - „Пълно Автокаско“ и „Гражданска
отговорност“ с покритие на територията на Р България; Да осигурим за своя сметка
регистрация на автомобилите в КАТ, както и заплащането на данък превозно средство, и
годишен технически преглед. Да осигурим за своя сметка разходите за издаване на
нотариално заверени пълномощни за управление на МПС в страната.

Да осигурим за целия срок на договора за своя сметка техническо обслужване на
автомобилите в сервиз на производителя или в оторизиран от производителя сервиз,
находящ се на територията на гр. Бургас, без ограничения в пробега на автомобила,

Декларирам, че при необходимост, имам възможност да осигуря заместващ лек
автомобил със сходни параметри,

Приемаме общите и технически изисквания за изпълнение на предмета поръчката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно

съответствие с гореописаната оферта
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем

гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2% от стойността на договора. Съгласни
сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички
ДОКУМСНТН, необходим" за Поунбденфхг а ДОГОЕОра, СЪГЛШЗЦО ПрИЛОЖеНИТС КЪМ

, е%
Пплпнците си ипчцп
съгл. чл. Збп, вид от ЗОП„И



документацията за участие документи и Указанията за провеЖДане на обществената
поръчка.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настьни някаква промяна в
обстоятелства, свързани с изпълнение на услугата, на всеки етап от изпълнението на
договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или
непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до
нашето изключване от участие в настоящата поръчка,

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
съгласно действащото национално законодателство,*
» Учвстиишпе ми а. да нолучаг необходимата информация затлжеииятн,свършии с шшъин и Осигуровки,оиотиаисна пкоциаш преди.

закрила на заетосгш и усиошшта на труд. които си в сила и РспупииивБиг-ария и ошосимн към услугите, нрсдисг на поръчката, както
следва.
- ()типсио зилш|жсиин „. свързани с данъци „ ашъуроикн:
Национална агенция по приходите:
Информационо».телефон на НАП - 0700 и: 7001н|псриег адрес: иишнар и;
- Општо или шта, свързани с онинщцв нв аналната врвна:
Мнниспсрсшо на околната среда и полите.
1000 София. ул ”У. Гладсюн" Л! 67, Телефон” 02/ 940 6000
Интрнст адрес. |||1р*//шпч3.тоеи догспнтст ьу
» Опиши) авишжпниита. свързани със закрила на лик-ши ш и утопията на труд:
Министрто на труда и социалната полиш
София 105 | . ул. Триадица М! 2. Телефон 0218119 443; 0800 88 001
Интернет адрес: инр-нииишир дауеъииасиъьд
Изнълмтшиаагенция „Главна инспекция по ируна":
София 1000. бун „Дондуков“ м- 3.
Телефон: 02/8101 759; 0700 17 670:е-и1лН:хеш-ЕЦиесюШЩЩц,пннст ь;

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка иде-неините /няма да ползваме
(невлрштю се инертни ) подизпълнители. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат

Полишълиител Дела от поръчката, който ще им % от общата стпйиост ил поръчката
бъде възложен

(изброите конкретните части и техния обем от обекнш ни общеспювнатд поръчка, които ще бъдат
изпипани от наднзнтъпншпатя и представете доказателство на поетите пт подшпълни/наннтв задължения
)

При ИЗПЪЛНЕНИВ на обявената ОТ Вас обществена поръчка нае-ползваме тима да
ползваме капацитета на ДРУГИ субекти, за да ИЗПЪЛНИ критериите за подбор, ПОСОЧСНИ В

Обявата за обществена поръчка (невярнтна се зпчерпшвп ).
(В случай, чеучастникът ще използваподшпълнитеии или ще са назове ни кант/линеят на трети лица следва
да се представи („постно за всеки от посочените пидшпълниншлн надлежно попълнена и подписаниот тях
Дек./троши за липса ни аснишништа за отстраняване и еъиншетстшш с кршперншиеза подбор, (: която се
посочва информации/ти, която се отнася за тях съобразно изискването на чл. 66, 1ш.2 от ЗОП.)

Предложението ни за изпълнениена поръчката е В съответствиес Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖНТВЛЯ " с като следва:

Предлагам да доставим в РЗИ-Бургас 2 /два/ броя неупотребявани, фабрично нови,
автомобили:
Марка ФОРД( РОКВ), модел ЕКОСПОЕТ (ЕСОБРОКТ).,
година на произвотство 2019г. съсет днийедко актерисгики:

(о
Подписи" са

“ .“““" ш.: пт зон



Минимални ТЕХНИЧЕСКИИЗИСКВЯИИП"В ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ -
Параметьр Предложени от Изпълнителитехнически

спецификации

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип автомобил: М], ВПЧ (сгоззох/ег) М1, ШЛ]

Брой места: 4+1 4+1 места

Брой врати: 5 5 врати
Тип двигател: бензин Бпзии

Максимална мощност (к.с.): не по- малко от 120 к.с. 125 к.с.

Задвижване: предно или 4х4 Предно

Скоростна кутия: механична 6 степенна 6 степенна-механична

Окачване преден мост: независимо пружинно тип
МсРНегзоп тип МсР11ег5оп

Дължина (мм): не по- малко 4000 мм 4096 мм

Междуосис (мм): не по-голямо от 2600мм 2519 тт
”Пътен просвет (мм): не по-малко от 190мм. 190 мм

Обем на багажника (л): не по- малък от 350л 3561.

Обем на резервоара (л): не по-малък от 50л 52

Разход на гориво - (смесен Цикъл л/100 км): не по-голям
от 5.5л 5:3 Лч

Екологична норма: Минимум Еиго 6 Еиго 6

Клас енергийна ефепивиост (емисии СО2 един) "9 ьг/Кт

Въглероденмонооксид (емисии СО Едип) 0,159 Е/КШ

Азотни оксиди (емисииМОх умна/Киш) 23 тд/КШ

Прахови частици (емисии РМ мд/Кт) 0.34 шв/Кш

ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ

Имобилайзер Имобилайзер

Сервоуправлек1ие>елекгрическо Ел. Серво управление

Система, иепозволяваща блокиране на колелата при
спиране ;

7 *-
АВБ- система против блокиранена

колелата при спиране

Надписите са ти шчнп
съгл. чл. Збн. вид от ЗОПс“,



Електроннасистема за контрол на траекторията ЕЗР - електронна система за контрол на
стабилността

Електронна система за контрол на сцеплението ТС5

Електронна система за подпомагане при екстремно
спиране ЕВП

Елекгронна система за подпомагане потеглянето по
наклон НБА-асистентза потеглянено наклон

Автоматичнозадействане на аварийните светлини при
внезапно спиране ЕВА - асистент за внезапно спиране

Предни въздушни възглавници Предни

Странични въздушни възглавници отпред Странични

Въздушнизавеси -отпред и отзад Завеси

Система за следене на иаляшнето в гумите ТРМБ- следене налягане в гумите

ФУНКЦИОНАЛНОСТ,ИНТЕРИОР

Регулиране на волана в 4 посоки (височина и

дълбочина) 4 посоки

Централно заключване (: Дистанционноуправление Дистанционнои.] от ключа

Ел. регулиране на фаровете по височина ДА

Ел.регулируемиотопляеми странични огледала в цвета
на купето д.А

Предни и задни ел. стъкла ДА

РМ радио с управление от волана, В1оеюотп и ШЗВ ДА/ връзка със тел.! |2

Автоматичен климатик ДА-Климатроиик

Извод 123! в купето отпред и отзад Отпред и отзад

Регулиране на шофьорската седалка в минимум 6

посоки, вкл. по височина и в лумбалната област 6 "ОФК"

ЕКСТЕРИОР

ЪЕВ дневни светлини ДА

Заводски тъмно тонирани задни стъкла ДА

Джанти - минимум 16", алуминиеви 16“ алуминиеви с гуми 205/60К16

Резервна гума Монтирана на задния капак

ВКЛЮЧЕНИВ ДОСТАВКАТА/Тъхд
„21 //01 с ”

Подписи" са
тили-мин

-

съги. чл.М..и] от ЗОП



Комплект СТОЛКИ Предни и задни стслкп

Авариен комплекг, съдържащ аптечки, прахов
пожарогасител,жилетка и авариен триъгълник Комплект беЮПМНОСТ

Към настоящото техническо приложение прилагаме ПОДРОБНА ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ на предлагания от нас автомобил, както и брошури, каталози,
сертификати за качество и др., неразделна част от нашето предложение.
Миля пдедшппвете подводна, изчецппт ю описание на пдедлагшттеавтомобшш/

Декларираме, че автомобилите, при доставката си в РЗИ-Бургас ще са:
- окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
- заредени :: всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
- с инструкция за експлоатация, както и документация, съдържаща препоръки за

правилна експлоатация

Към техническото предложение се прилагам:
1.Подробнатехническа характеристика на автомобилите И

Дата 13/ 08 / 2019 ( „Ш.,„тшпт. чл. 361.и] от ЗОПИме и фамилия Правдомир Тодоров
Подпис на лицето и печат
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ДО
РЗИ-БУРГАС

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на два еднакви фабрично нови, нсупотребяванн леки автомобили-
категорня М1 и ползването им за нуждите на РЗП-Бургас, чрез наем за срок от 36
месеца“

От МОТО-ПФОЕЛИЗИНГ ЕООД,
седалище и адрес на управление: град София, бул. „Сливница“ М9444,
ЕИК 131452951
представлявано от Правдомир Янев Тодоров, ЕГН 6303040441,дсйстващ като
ПЪЛНОМОЩНИК на АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ в качеството на УПРАВИТЕЛ
на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, (пълномощно Мо:90 /12.10.2018г. с нотаррег.
Мо:16217 /12.10.208г. на Нотариус Р.Богданов, рег.Мо: 273 на Нот. Камара, район на
действие , СРС
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение
с посочени следните стойности:
1. Крайна предлагана цена в лева за двата леки неупотребявани, с еднакви параметри и
характеристики, автомобили за целия срок на договора от 36 месеца, е: 44 368,08
(четиридесет и четири хиляди триста шестдесет и осем ) лева без включен ДДС и 53241,70
(пет) лева с включен ДДС.
2. В цената е включена доставката на автомобилите до РЗИ-Бургас, продуктова /еко/ такса,
ако се изисква от законодателството, такси по регистрацията на автомобила, както и такса
за управление на наема, ОСКЪПЯВаНСТОЗа периода На наема, изчислена И ВКЛ10ЧеПИ ВСИЧКИ

лихви и такси за целия период на договора, включен данък МПС, годишен технически
преглед, застраховките „Гражданска отговорност“ и „Пълно автокаско“ с покритие на
територията на Р България, за целия период на договора, регистрация на автомобилите в
КАТ, разходи за пълномощни за управление на МПС в страната, всички разходи за
извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията.

3.Месечна наемна вноска за двата леки, неупотребявани, с еднакви параметри и
характеристики, автомобили е: 1232,44 (хиляда двеста тридесет и два и 44ст.) лева без
включен ДДС 1478,94 (хиляда четиристотин седемдесет и осем и 94ст.) лева с включен
ДДС. Вноската е фиксирана на целия срок на договора.

Първоначална вноска за двата леки, пеупотребявапи, с еднакви параметри и
характеристики, автомобили с в размер на : ипма
Гаранционен депозит за двата леки, неупотребявани, с еднакви параметри и
характеристики, автомобили с в размер на: 2464,88(две хиляди четиристотин шестдесет и
четири и 88 ст) лв. без ДДС и 2957,86(две ; лщедеветстотин петдесет и седем и 86ст) лв.
с вклсюченДДГ (50 “ *

18Подпис-шси ми тачена
гъгл. чл.”|. на..”! от ЗОП



Начин на нлащане:БАНКОВПРЕВОД, ]: срок До 25 число на текущия месец

Планшниятаще се извършватпо следната банкова сметка

БАНКА: УНИКРЕДИТБУЛБАНК
[БАМ 8633 ШЧСК 9660 1028 5456 00
ШС: ШЧСНВСЗЕ

Подпис:

Дата: 13,08,2019Г.

ГИме и фамилия: Правдомип
Тодоров

Длъжност: Управител ф-л Бургас "
пълнмощннк на управителя на
МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

Наименованиена участника:
МОТО ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

19


