ДОГОВОР ЗА О БЩ ЕСТВЕН А П О РЪ ЧКА
№ 400-.

,2015 г.

Днес,
/ . ‘^''....2015 г., в гр. София, се сключи настоящият договор за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на Анализатор
(спектрометър/спектрограф) на масла, горива и специални течности", наричан подолу за краткост "Договор",
между
Военновъздушните сили, като второстепенен разпоредител с бюджет, със
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №
34, ЕИК: 129010189, представлявани на основание Заповед на Командира на ВВС
№ РД-843/26.11.2015г, от началника на щаба на Военновъздушните сили
полковник
ДИМИТЪР
ЖЕЛЯЗКОВ
СТОЯНОВ,
наричано
по-долу
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна
и
„ПроХема” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. Чайка,
бл.196, ет.2, офис 4 ЕИК: 103273902, представлявано от Йорданка Неделчева
Димитрова,
в качеството й на управител, наричано по-долу за краткост
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, определено за изпълнител след проведена
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер
на поръчката в Регистъра на обществени поръчки - № 695503/03.11.2015г.
Страните се споразумяха за следното:
I. П РЕД М ЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
(1) Доставка на:
1. Анализатор ‘ЪРЕСТКОТЪ <3 100” (спектрометър/спектрограф) на
масла,
горива и специални течности - 1 (един) брой, и лазерен брояч и
класификатор “ЕХЕ С> 220” - 1 (един) брой ;
2. Базови и приложни софтуерни продукти;
3. Консумативи
и
стандарти
(еталони/калибратори),
за
600
(шестстотин) измервания, за осигуряване работата на анализатора по време на
гаранционния срок - 2 (две) години от датата на доставката;
4. Необходими комплекти за текуща техническа поддръжка, за
осигуряване работата на анализатора по време на гаранционния срок - 2 (две)
години от датата на доставката.
(2) Първоначални монтаж, калибровка и проверка на работоспособност;
(3) Обучение на инженерно-технически състав за работа с анализатора:
1. Трима човека;
2. Обучението да осигури подготовка за самостоятелна работа на всеки
от обучаемите, при всички предвидени функции, включително при поява на
особени случаи и първична диагностика на работоспособността на анализатора.
(4) Доставка- военно формирование 26810-Поповица, район Враждебна.
София, като основен склад на Военновъздушните сили. л

Чл.2. Доставеният анализатор (спектрометър/спектрограф) на масла, горива и
специални течности, ще отговаря по състав, описание, тактико-тактически
изисквания, изисквания към видовете осигуряване, опаковка, маркировка,
етикиране, консервация, и изисквания за гаранция, определени в Техническа
спецификация № Г85.1218.12 (Приложение № 1, към настоящия договор) и
Изменение на Техническа спецификация № Г 85.1218.12 (Приложение № 2, към
настоящия договор).
Чл. 3 При доставка на материалните средства от държава извън Европейския
съюз, чийто внос е свързан с митническа процедура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да изпълни митническия режим по вноса на територията на Р.
България, за собствена сметка.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. (1) Общата цена за цялостно изпълнение на предмета на договора е
464 594,40 лв. (четиристотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет
и четири лева и четиридесет стотинки), с включен ДДС;
(2) Цената е в български лева и не подлежи на промяна до края на действие
на настоящия договор.
(3) Цената включва всички разходи по изпълнението на предмета на
договора, включително мито.
Чл.5. Начин на плащане - Плащането на услугата ще се извърши от военно
формирование 22800-София, явяващо се командване на Военновъздушните сили,
и включващ основния финансов орган на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следния вариант:
(1) Авансово, в размер на 86% (осемдесет и шест процента) от стойността
на договора с включен ДДС, или 399 551,18 лева (триста деветдесет и девет
хиляди петстотин петдесет и един лева и осемнадесет стотинки), по банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в банка: УниКредит Булбанк АД,
Банков код В1С: Ш С К В С 8Р
Сметка: В 0 1 9 Ш С К 7 0 0 0 1522488545,
до 10 (десет) работни дни от представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
следните документи:
- оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция, в размер на 86%
(осемдесет и шест процента) от стойността на договора с включен ДДС, със срок
на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след срока за
изпълнението му;
- фактура-оригинал за 86% (осемдесет и шест процента) авансово плащане
стойността на договора с включен ДДС, издадена на името на военно
формирование 22800-София.
(2) За усвояване на аванса, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмо до
съответната банка, в срок до 10 (десет) календарни дни от получаването на:
1. Всички необходими документи за приемане изпълнението на
предмета на договора, съгласно чл.10 от настоящия договор;
2. Фактура/и за изпълнение предмета на договора, издадена/и от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на името на военно формирование 22800-София;
3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи.
(3) За освобождаване на неотменимата и безусловна банкова гаранция за
86% (осемдесет и шест процента) авансово плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща
писмо до съответната банка, при условията по предходната ал.2.

(4)
Останалата част от 14% (четиринадесет процента), в размер на 65 043,22
лева (шестдесет и пет хиляди четиридесет и три лева и двадесет и две
стотинки) с включено ДДС, от плащането по договора, се извършва до 30
(тридесет) календарни дни от изпълнението на условията по предходната ал.2.
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
длъжен
да
уведомява
писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени на банковата/банковите си
сметка/и, в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че
реализираните плащания са надлежно извършени.
III.
СРОК, ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА И М ЯСТО
НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване, а
крайният срок на доставката на предмета на договора, е 45 (четиридесет и пет)
календарни дни от датата на сключването му.
Чл.8. Приемането на доставката по чл.1 ще се извърши от определени от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
Чл.9. Когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
сключил
договор/договори
за
подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл.10. За приемане изпълнението на предмета на договора, е необходимо
представянето на следните документи:
(1) Документ, удостоверяващ качеството на изделието, издаден от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;
(2) Декларация за съответствие на всички изисквания и технически
параметри, зададени в Техническа спецификация № Г85.1218.12 (Приложение №
1, към настоящия договор) и Изменение на Техническа спецификация № Г
85.1218.12 (Приложение № 2, към настоящия договор), и изискванията на
договора, съгласно БДС ЕК 180/1ЕС 17050 - 1:2010 или еквивалентен, издадена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) Документ удостоверяващ произхода на изделието;
(4) Необходими документи за съответствие на предлаганото изделие с
приложимите изискуеми стандарти и сертификати, съгласно заложените
изисквания в Техническа спецификация № Г85.1218.12 (Приложение № 1) и
Изменение на Техническа спецификация № Г 85.1218.12 (Приложение № 2);
(5) Гаранционна карта/ гаранционни карти, изадена/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;
(6) Ръководство/а за техническо обслужване, експлоатация и употреба,
придружени с превод на български език;
(7) Протокол за предаване/приемане на стоката на отговорно пазене.
1.
Съставя се и се подписва от представители на военно формиров
26810-Поповица, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при предаването на д<
материални средства в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.
Осъществява се проверка чрез външно и документално сравняван
доставката/доставките, без нарушение на опаковките, както и броя/ количествата/
теглото на пакетите, съответствие на външните обозначения с тези от одобрения
каталог/налична документация, и описание на наличните придружителни
документи.
(8) Протокол за въвеждане в експлоатация.
1. След предварително съгласуване с ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯ/негови
представители, за времето и мястото на действие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва
първоначални монтаж, калибриране и настройки, необходими за въвеждане на
доставяното оборудване в експлоатация, и подготовка за провеждане на
предвидения контрол на съответствието и качеството;
2. Не по-късно от 5 (пет) работни дни от дейността по т.1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негови представители,
необходимата информация за осигуряване на достъп до мястото за изпълнение на
действията по предходната точка;
3. В уговореното време и място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва
действията, предвидени по точка 1 от настоящата алинея, в присъствието на
представители на военно формирование 22810-Поповица, район Враждебна, и на
военното формирование, потребител на оборудването;
4. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военно формирование
22810-Поповица, подписват Протокол за въвеждане в експлоатация, след
завършване на дейностите по точка 1 от настоящата алинея.
(9) Протокол за оценка на съответствието (Приложение № 3 към
настоящия договор)
1. Контролът на съответствието и качеството ще се осъществи от
представители на Института по отбрана на Министерството на отбраната „Професор Цветан Лазаров” (ИО-МО), със седалище: гр. София, бул. Цветан
Лазаров № 2;
2. Организацията на контрола на съответствието и качеството е
отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се съгласува по време и място с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
писмено
уведомява
„ИО-МО”,чрез
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 5 (пет) работни дни предварително, за готовност за извършване
на контрол на съответствието и качеството на доставеното оборудване,
инсталирано и подготвен за експлоатация, както и на предвидените консумативи
и стандарти, базови и приложни софтуерни продукти, и необходимите комплекти
за текуща техническа поддръжка,
съгласно изискванията на техническите
спецификации и документацията за участие.
4. Протоколът се подписва при установяване на съответствие на
доставеното оборудване, изискващите се консумативи, базовите и приложни
софтуерни продукти, пускането на изделието и въвеждането му в експлоатация,
съгласно изискванията на техническите спецификации и договора, и се подписва
от представителите на ИО-МО, и представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Оценката на съответствието и качеството по предходната точка се
извършва в срок до 5 (пет) работни дни, от уведомлението по т.З от настоящата
алинея, от комисия с представители на: ИО-МО, военно формирование 26810Поповица, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. На комисията за оценка на/качеството

се представят документите, описани в чл.10, ал.1-5, от настоящия договор, в 4
(четири) екземпляра (допускат се и копия, заверени „Вярно с оригинала”).
Ръководството/ата за техническо обслужване от представител на военно
формироване 26810, експлоатация и употреба, придружени с превод на български
език, в съответствие с чл.10, ал.6, се предоставя/т в 1 екземпляр, за военно
формирование 26810-Поповица;
6. Протоколът за оценка на съответствието се съставя в 4 (четири)
екземпляра.
7. На комисията за оценка на качеството и съответствието се
представят и всички останали налични документи, съставени или имащи
отношение към изпълнението на настоящия договор.
(10) Протокол за извършване на обучение на инженерно-технически
състав.
1. Срокът и мястото за провеждане на обучението ще бъдат
съгласувани между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/представители на
военното формирование, краен получател на анализатора;
2. Протоколът за извършване на обучение на инженерно-техническия
състав се подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/
представители на военното формирование - ползвател. след издаване на
документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи съдържанието на преминатото
обучение, нивото на подготовка, видовете дейности, включени в обучението, и
допускане до работа с прибора.
(11) Приемо-предавателен протокол,
1. Наличието на Протокол за оценка на съответствието, Протокол за
извършване на обучение на инженерно-техническия състав и издаването на
съответните документи за допускане до работа с изделието, в съответствие с
чл.10, ал.10, т.2, с положителни резолюции, са основание за подписване на
Приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на договора.
Протоколът се подписва от комисия, назначена от командира на военно
формирование 26810-Поповица, като представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и от
представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Представените документи, имащи отношение към експлоатацията и
поддръжката, ремонта и работата с оборудването, са неразделна част от
доставените материални средства и следва да се съхраняват като неразделна част
от техническата документация на приборите от военното формирование ползвател;
3. Копия на документите, свързани с приемане изпълнението на
договора, следва да се съхраняват във военно формирование 26810-Поповица, и в
сектор „Договори и обществени поръчки” в Командването на ВВС;
4. С подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 11,
се удостоверява изпълнението на предмета на настоящия договор.
Чл.11. Правото на собственост и рискът по договора, преминават от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на приемопредавателния. протокол по чл. 10, ал. 11.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска информация във всеки момент от изпълнението на договора,
относно стадия на изпълнение, съответствие със зададените технически
параметри, и друга подобна, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения
съответните дейности, съгласно предмета на договора;
(3) Да задържи изцяло/частично гаранцията за изпълнение, при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора;
(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи, договори
за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители;
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощеното от него лице, има право да
откаже приемането на доставката или приемането на изпълнението на договора,
на всеки етап по смисъла на чл.10, при констатирано несъответствие между
договорена клауза от договора или части от нея, и предлаганото изпълнение. В
този случай се съставя констативен протокол от съответните участници, като се
спира дейността по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до отстраняване на
несъответствието. При това, сроковете по изпълнението на договора не се
изменят;
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова
сметка, отстраняването/изпълнението в едномесечен срок, на недостатъци, ремонт
или подмяна на дефектирали части/блокове/агрегати, или на оборудването като
цяло, ако тези отклонения са се проявили при приемането на материалните
средства или по време на гаранционния срок. Гаранционният срок на доставяните
материални средства се увеличава автоматично със срока, необходим на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на забелязаните недостатъци/дефекти/повреди.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и
в срокове, съгласно настоящия договор, когато доставката на оборудването,
консумативите и обучението на инженерно-техническия състав, са извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез военно формирование 26810-Поповица, е
длъжен да изпълни действията, предвидени в чл.10 от настоящия договор, при
липса на основанията, предвидени в чл.12, ал.5, от настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да удостоверява изпълнението на
елементите от предмета на договора, с издаването на съответните документи в
предвидените срокове. Протоколите по чл.10, ал.7, 8, 9, 10 и 11, следва да се
издават в деня на изпълнение на договорените условия.
(4) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител, е
действал недобросъвестно или небрежно с доставеното материално средство, в
резултат на което същото се е повредило, щетите са изцяло за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи договореното възнаграждение

на клаузите, условията и сроковете, посочени в настоящия договор.
(2) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
осъществяване на дейностите си по договора, включително предоставяне на
необходим достъп и документи за изпълнение на договора.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец
и да упражнява всичките си права с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Да подпише предвидените в договора протоколи и други документи,
необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение и отчет на дейностите си,
свързани с договора, съгласно нормативната база и действащите в
Министерството на отбраната регламентиращи документи;
(3) Не по-малко от 5 (пет) работни дни предварително, да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/неговите представители, за датата' на доставка на материалните
средства във военно формирование 26 810-Поповица, район Враждебна, като
предостави необходимата информация за осигуряване на достъп до мястото на
доставка.
(4) Не по-малко от 5 (пет) работни дни предварително, да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негови представители, за готовността си и съгласува времето и
мястото за първоначални монтаж, калибриране и настройки, необходими за
въвеждане на доставяното оборудване в експлоатация, и подготовка за
провеждане на предвидения контрол на съответствието и качеството.
(5) Не по-малко от 5 (пет) работни дни предварително, да уведоми
Института по отбраначрезВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за
готовността си и съгласува
времето и мястото за работа на Комисията за проверка на качеството и
съответствието.
(6) Да съдейства/подпомага/извършва добросъвестно изпълнението на
задълженията си за гаранционно и техническо обслужване в предвидените
срокове, съгласно приложените технически спецификации и настоящия договор.
(7) Да изпълни всички заявени технически изисквания за състава и
работоспособността на доставяното оборудване, като отстрани всички
несъответствия, дефекти и повреди.
(8) Да осигури пълно съдействие с правоспособен персонал и необходими
действия, за изпълнение и документиране на процедурите по заявяване и
изпълнение на рекламациите, съгласно изискванията на законодателството и
регламентиращите документи в Министерството на отбраната.
(9) Ако това е необходимо, да изпълни всички изисквания по изпълнението
на митническия режим, и вноса на материалните средства, за негова сметка и в
интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(10) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
(11) По време на гаранционния срок да осигури за своя сметка, периодично
калибриране на изделието, в съответствие с инструкцията за техническа
експлоатация, като се изпълнява задължително калибриране поне един път
годишно, и по техническо състояние, когато това е в
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V. КАЧЕСТВО
Чл. 16. Качеството на изпълнението на дейностите и доставките по договора,
се удостоверява чрез Протокол за оценка на съответствието, съгласно чл.10, ал.8,
от настоящия договор.
Чл.17. Материалните средства и дейностите, предмет на договора, трябва да
отговарят на изискванията на техническите спецификации, (Приложения №№ 1 и
2 към настоящия договор), изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Документацията за участие, и представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каталози.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще
осигури
пускането
в
експлоатация,
необходимите първоначални калибровки и настройки на оборудването, както и
обучението на предвидения инженерно-технически състав.
Чл.19. Контролът на качеството ще се осъществява съгласно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от представители на Института по отбрана към
Министерството на отбраната.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от
настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на
19 358,10 (деветнадесет хиляди триста петдесет и осем лв. и десет ст.) лева,
представляваща 5 (%) от обща стойност на договора, без вкл. ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да
го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част от гаранцията за изпълнение за
обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка в размер на 1000 (хиляда)
лева, а останалата част освобождава в срок 15 (петнадесет) календарни дни след
изтичане и/или прекратяване на настоящия договор.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до 15
(петнадесет) дни след приключване на изпълнението на договора, като има право
да приспадне от гаранцията дължимите неустойка вследствие лошо или забавено
изпълнение на задълженията по договора.
(6) Гаранцията за изпълнение 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 пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата по
гаранцията за изпълнение, в съответствие с настоящия договор, са престояли при
него.
VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.21. Гаранционният срок на експлоатация

средства и на базовите и приложни софтуерни продукти по чл.1 от настоящия
договор, е 2 (две) години, считано от датата на подписване на приемопредавателния протокол по чл. 10, ал. 11.
VIII. УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМ АЦИИ.
Чл.22. Основание за рекламация е несъответствие на доставеното
оборудване, открито или проявено в рамките на гаранционния срок съгласно
чл.21, както следва:
1. Несъответствие с договорените технически изисквания;
2. Липси, които са установени след доставката;
3. Скрити недостатъци, които не са могли да се установят при
първоначалния преглед;
4. Несъответствия в работоспособността, целостта, структурата или
настройките;
5. Недостатъци при експлоатация:
- отклонения на работните параметри от изискванията в
техническата документация;
- преждевременно
износване на изделията,
предизвикващо
негодност за употреба по предназначение.
Чл.23. Не подлежи на рекламация оборудване, показало несъответствия в
резултат неспазването на изискванията за експлоатация и/или съхранение,
указани в техническата документация.
Чл.24. (1) Рекламацията е допустима в рамките на установения
гаранционен срок, съгласно чл.21 от настоящия договор.
(2) За скрити дефекти, които не е било възможно да бъдат открити в
рамките на гаранционния срок, се допуска предявяването на рекламация и след
този срок. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже изпълнението на
рекламацията с писмен мотивиран отказ.
Чл.25. При констатиране на основания за рекламации съгласно чл.22 от
настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведоми:
1. Заявителят на изделията;
2. Командването на ВВС;
3. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
Чл.26. Уведомлението по чл.25 се извършва чрез изпращане на Телеграмаизвестие за несъответствие (Приложение № 4).

Чл.27. Въз основа на телеграмата по чл.26, ВЪЗЛОЖИТЕ ЛЯТ/негов
представител, предявява рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и
уточнява датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея.
Времето за начало на анализа на причините, довели до несъответствието, не
надвишава:
1.
10 (десет) работни дни за ИЗПЪЛНИТЕЛИ, намиращи
територията на Република България;
^
/; „ ^

*(

2.
25 (двадесет и пет) работни дни за ИЗПЪЛНИТЕЛИ, намир
извън територията на Република България.
Чл.28. Резултатите от анализа на рекламацията се отразяват в „Акт за
рекламация” (Приложение № 5). Актът се подписва от представителите на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.29. В случай, че представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви за
извършване на предвидения анализ, комисията на ПОТРЕБИТЕЛЯ съставя
едностранен „Акт за рекламация”.
Чл.ЗО. „Акт за рекламация” се завежда в регистратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ
и се изпраща до:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Командването на ВВС;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора;
3. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
Чл.31. В случай, че представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
по чл.28 и 29 не могат да определят причините за появата на несъответствието,
причина за предявяване на рекламацията, със своя заповед ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
назначава комисия, в състава на която се включват представители на заявителя,
Командването на ВВС и
Института по отбрана към Министерството на
отбраната.
Чл.32. Максималният срок за закриване на рекламацията е до 30 (тридесет)
календарни дни, ако необходшмите възстановителни дейности ще бъдат
изпълнени на територията на Република България, и до 60 (шестдесет) календарни
дни за случаи, изискващи изпращане на оборудването или част от него извън
територията на Република България. За начално на тези срокове се счита датата на
изпращане на „Акт за рекламация” от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съгласно чл.30.
Чл.ЗЗ. Закриването на рекламацията се документира с „Акт
възстановяване” (Приложение № 6), който се съставя от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

за

Чл.34. След завеждането му в регистратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ,
екземпляри от „Акт за възстановяване” се изпращат до:
1. Командването на ВВС;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на договора;
3. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми Командването на
ВВС и Института по отбрана, за резултатите от анализа на причините, довели до
проява на несъответствието и за предприетите коригиращи действия за
отстраняването и повторното му недопускане.
Чл.36.

В случаите, когато се констатира, че причината за проявата на

несъответствието е свързана с неправилна експлоатация, ЗАЯВИТЕЛЯТ
предприема коригиращи действия, с цел недопускане на повторението му.
Чл.37. Задължението за своевременното организиране на дейностите по
решаване на рекламациите и защита на интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ е на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.38. В случаите на решаване на рекламацията чрез ремонт при
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, неизправното изделие се предава за ремонт на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез протокол за предаване на изделието за ремонт, подписан
от представител на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След извършването на
ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща възстановеното оборудване или друго,
идентично, като замяна, възстанови изправността, което се удостоверява с Акт за
извършена услуга, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негов представител и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.39. В случаите на решаване на рекламацията чрез замяна с ново изделие,
Институтът по отбрана към Министерството на отбраната контролира
изпълнението на клаузите за качество, посочени в настоящия договор.
Чл.40. Всички разходи (транспортни, за поправка, командировки и др.),
свързани с възстановяването на рекламираното оборудване, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при установена виновност на военното формирование - за
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.41. Гаранционният срок, определен в чл.21 от настоящия договор,
автоматично се увеличава със срока за отстраняване на възникналите
несъответствия съгласно чл.22, освен в случаите на доказана виновност поради
неправилна експлоатация, съхранение или обслужване на доставеното оборудване
от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
IX. НЕУСТОЙКА
Чл.42. В случай на неизпълнение на задължението да достави материалните
средства в предвидения срок в чл.7 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка за забава в размер на 0,5% от стойността на забавената част за
всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от общата стойност на
договора с включен ДДС.
Чл.43. В случаите по чл.12, ал.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали
договора за доставка и да получи неустойка в размер на 3 % от общата му
стойност.
Чл.44. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от
стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен ден над максималния
срок за закриване на рекламацията съгласно чл.32, но не повече от 5 % от
договорната стойност на рекламираните изделия с включен ДДС.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в разме
йност
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на рекламираното оборудване, ако не изпълни предвиденото
рекламация.

в Акта за

Чл.45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на
общата цена за цялостно изпълнение на предмета на договора, в размер на
законната лихва, след изтичане на срока, съгласно чл.5 ал.4, от настоящия
договор.
Чл.46. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото
да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.47. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от
непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго,
земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер.
(2) Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен
документ от компетентен държавен орган и със съставяне на двустранен
протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.
Чл.48. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение
по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.49. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна
в срок до 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила;
(2)
При неизпълнение на това задължение в указания срок, страната не
може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.50. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
XI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора:
(1) Ако са налице отклонения или недостатъци, установени при приемането
на анализатора, монтирането на оборудването и въвеждането му в експлоатация,
съгласно изискванията на Техническа спецификация (Приложение № 1),
Изменение на техническа спецификация (Приложение № 2) и настоящия договор,
които отклонения правят изделието негодно за употреба по предназначението му,
и при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени некачествено изделие с
качествено, съответстващо на първоначално договореното.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни своите задължения, свързани
с уреждане на рекламации по смисъла на чл.22 от настоящия договор.
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил предмета на договора в
уговорения в чл.7 срок.
А
Чл.52. Настоящият договор се прекратява:
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(1) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(2) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната
страна;
(3) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с
изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(4) С окончателното му изпълнение;
(5) По реда на чл.43, ал.4, от Закона за обществените поръчки;
(6) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди, или да
предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата.
Чл.53. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече
от 30 (тридесет) календарни дни;
(2) Не отстрани в срок от 30 (тридесет) календарни дни, констатирани
недостатъци;
(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.54. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по
изключение, в съответствие на чл.43, ал.2, от Закона за обществените поръчки.
Чл.55. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с
изпълнението на този договор, и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна
разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на
приемащата страна.
Чл.56. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за
новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и
когато са изпратени на стария адрес.
Чл.57. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от
компетентния съд в Република България.
Чл.58. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите
на българското действащото законодателство.
Чл.59. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, рсвен в .случаите по

чл.43, ал.7, ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение №
2. Приложение №
3. Приложение №
4. Приложение №
5. Приложение №
6. Приложение №

123456-

Техническата спецификация - № Г85.1218.12;
Изменение на Техническата спецификация - № Г 85.1218.12;
Протокол за оценка на съответствието;
Телеграма-известие;
Акт за рекламация;
Акт за възстановяване.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Военно формирование 22 800-София
„ПроХема” ООД,
1606 гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34
гр. Варна 9005,
Сектор „Договори и обществени поръчки”
ж.к.Чайка, бл.196, ет.2, офис 4
Лице за контакт:
Лице за контакт:
Мила Славева
Йорданка Димитрова
Сл.тел.: 02/92 24 213
Сл.тел.: 052 303 959
Моб. тел.: 0888 988 881
Моб. тел.: 0878 456 731
Факс: 02/92 24 219
Факс: 052 303 959
Е-таП: т.з1ауееуа@агтЕЬ§
Е- таП: щгбапкаДфгоСЬетаЬгсисот
Лице за контакт от
военно формирование 26810-Поповица:
ст. л-т Йордан Петров
Моб. тел.: 0883 458 600
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
„Анализатор (спектрометър/спектрограф) на масла, горива и специални
течности”
ТС

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
2.1. Анализатор (спектрометър/спектрограф) на масла, горива и специални
течности за следене състоянието на авиационната техника по наличието на
метални частици от износване, замърсители и присадки в работни масла,
горива и специални течности.
2.2. Състои се от един общ прибор, съвместяващ всички необходими дейности,
или от следните два и/или повече прибора:
2.2.1. Спектрограф за определяне наличието на частици в масла, горива и
специални течности (Рие! апб ОП АпаНзгз 8рес1готе1ег).
2.2.2. Автоматичен измерител на частици от износване и замърсяване. (РагПсю
СошДег & Рагбсю С1аззШег).

3. ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение
3.1.1. Да определя съдържанието и вида на замърсяванията, отлаганията и
металните частици от износване съгласно А8ТМ 06595;
3.1.2. Да определя съдържанието и вида на металните частици от износване в
единица обем;
3.1.3. Да има възможност за определяне на следните видове метални частици:
А1; Ре; Сг; А§; Си; 8п; М§; N1; Тц 81; 2п; РЬ; Мп; Мо.
3.1.4. Да има възможност за директно измерване размера на частици и
разпределението им в различни класове по 180 4406 и/или ИА8 1638;
3.1.5. Да има възможност за преброяване на частиците;
3.1.6. Да има възможност за класифициране на частиците в различни категории
(например: срязване, умора, сухо триене);
тст

м

л ж

.

3.1.7. Да има възможност за за елиминиране на въздушни мехурчета и капки;
3.1.8. Да има възможност за настройка към прозрачността на пробата.
3.1.9. Максималното количество на пробата не трябва да превишава 200 т1.
3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се предвиждат.
3.3. Изисквания по ергономика, обитаемост и техническа естетика
Не се предвиждат.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване
и ремонт
Не се предвиждат.
3.5. Изисквания за сертификация
Не се предвиждат.
3.6. Изисквания за скрнтост и маскировка
Не се предвиждат.
3.7. Изисквания за надеждност, транспортнопригодност и съхранение
3.7.1. Оборудването да позволява лесно пренасяне и транспортирането му с лек
автомобил.
3.7.2. Оборудването да може да се съхранява в неотопляеми помещения.
3.8. Други специфични изисквания
3.8.1. Анализаторът да е изграден на базата на съвременни технологии и
компоненти.
3.8.2. Възможност за визуализиране, съхраняване и обработване на резултатите
на компютър с операционна система \Ушс!о\у$ ХР или по-нова.
3.8.3. Захранване - стационарно (220У 50Нг).
3.8.4. Габарити - позволяващи транспортирането му с лек автомобил.
3.8.5. Климатико-механични изисквания:
3.8.5.1. Работна температура - от 0 °С до +35 °С.
3.8.5.2. Температура на съхранение - от минус 20 °С до плюс 45 °С.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
Не се предвижда.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
5.1. Изпълнителят да осигури обучение на инженерно-технически състав за
работа с оборудването. След завършването на обучението да се състави
протокол за същото.
5.1.1. По време на обучението да се извършат по 3 броя от всички видове
анализи които се предлагат от апарата. Консумативите за тези анализи са
за сметка на Изпълнителя.
5.1.2. Цената на извършеното обучение по т. 5.1 е за сметка на Изпълнителя.
5.2. Изпълнителят да осигури необходимата техническа документация и
инструкции за експлоатация на български и английски език.
5.3. Техническата документация и инструкции за експлоатация да бъдат на
магнитен и хартиен носител.
5.4. Изделието да се достави с необходимия за функциониране стандартен
лицензиран софтуер, в съответствие с изискванията на производителя.
5.5. Изпълнителят да достави апарата с всички необходими калибровки.
5.6. Осигуряване на качеството
5.6.1. Контролът на качеството и управление на рекламациите ще се извършва
съгласно действащия към момента на подписване на договора за доставка
нормативен акт за осигуряване и управление на качеството за МО и БА.
5.6.2. При извършване на доставка, продуктът да е съпроводен със следните
документи:
5.6.2.1. Документ,

удостоверяващ

качеството

на

продукта,

издаден

от

производителя;
5.6.2.2. Декларация за съответствие на всички параметри на продукта
(продуктите)

с

изискванията

на

Техническата

спецификация

и

изискванията на договора, съгласно 180/1ЕК

17050, издадена от

Изпълнителя.
5.6.2.3. Документ

удостоверяващ

произхода

на

продукта,

издаден

от

Производителя/Изпълнителя.
5.6.2.4. Гаранционни карта.
6. ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ОПАКОВКАТА,

МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
6.1. По време на доставките на оборудването да се осигури подходящ
транспорт и съответна опаковка на изделията.
6.2. Опаковките на оборудването да бъдат здрави, да издържат на физични и
климатични влияния, да бъдат подходящи и удобни за обработка,
транспорт и съхранение.
6.3. Във всяка отделна пратка да бъде поставен опаковъчен лист.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ
7.1. Гаранционният срок за експлоатация да бъде не по-малък от две години,
считано от датата на протокола за извършено обучение на инженернотехнически състав.
7.2. Гаранционната поддръжка на базовите и приложни софтуерни продукти да
бъде не по-малка от две години, считано от датата на протокола за
извършено обучение на инженерно-технически състав.
7.3. По време на гаранционния срок изпълнителят да осигури за своя сметка
калибриране на изделието в съответствие с инструкцията за техническа
експлоатация.
7.4. Средният срок за съхранение да бъде не по-малък от десет години.
7.5. Средният срок за експлоатация да бъде не по-малък от десет години.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по
„Въоръжение, техника и тилови имущества” на Института по отбрана с
протокол № 7%..(.5:.Ф3....20Т2г.
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Настоящото изменение е неразделна част от техническа спецификация:
ТС Г 85Л218.12 - “АНАЛИЗАТОР (СПЕКТРОМЕТЪР/СПЕКТРОГРАФ)
НА МАСЛА, ГОРИВА И СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНОСТИ”.

Техническата спецификация се изменя, както следва:
„5.6.2.2. Декларация за съответствие на всички параметри на продукта
(продуктите) с изискванията на Техническата спецификация и изискванията
на договора, съгласно 180/1ЕК 17050, издадена от Изпълнителя.”

придобива вида.
)

„5.6.2.2. Декларация за съответствие на всички параметри на продукта
(продуктите) с изискванията на Техническата спецификация и изискванията
на договора, съгласно БДС ЕИ 180/1ЕС 17050- 1:2010, издадена от
Изпълнителя.”

)

Изменението на техническата спецификация е прието на заседание на
ЕТИС по „Въоръжение, техника, тилови имущества и материали” на
Института по отбрана с протокол № 2/07.03.2013 г.

ТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРОТОКОЛ
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
№
Днес,. г., комисия в състав:
Председател....................................... от Институт по отбрана „Проф. Цветан
Лазаров”- МО
и членове:

1.
2.

3.
на основание Договор №
се събра за установяване на съответствието на
качеството н а .........................................
Продуктът е доставен по Договор №
г.,сключен между
(възложител)и ................................ (изпълнител).
След
........ {изброяват се извършените дейности по осигуряване на
качеството, като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване,
измерване на извадка от доставеното количество и др.), комисията установи, че
, ТС
доставените продукти отговарят на изискванията н а .........................
№ ..... , разрешение за отклонение), въз основа на което:
ПРЕДЛАГА:
На потребителя да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и
експлоатация по предназначение.
Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните
приложения:
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания,
гаранционна карта и др. документи)
Настоящият протокол се състави в (. .) еднакви екземпляра, по един за

Комисия:
Председател:
Членове: 1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТЕЛЕГРАМА-ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

до
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА ВВС
ПОЛКОВНИК ДИМИТЪР СТОЯНОВ
ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

Уведомявам Ви, че по време н а .....................................................................................
(съхранение, експлоатация)
на продукт.............. ...........................................................................................................
са констатирани следните несъответствия (дефекти):

Продуктът е доставен по Договор № ..........................................с гаранционен срок от
, в продължение н а

месеца, и е въведен в експлоатация от

На основание на горепосоченото и в съответствие с Договор № ........................................моля,
Командването на ВВС да разкрие процедура за предявяване на рекламация към изпълнителя по договора.

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

Отпечатано в ............... екз.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЪРЖДАВАМ
Командир (началник)
на военно формирование
(звание, подпис, фамилия)
................................ г.
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
№ ............. /....................... г.
з а ......................................................................................................................
(наименование на несъответстващия продукт)
Комисия, назначена със заповед № ................../.......................г. на командира
(началника) на военно формирование
, в състав:
Председател:.........................................................................................................................
и членове:

.............................................................................. о т ............................................ ;
.............................................................................. о т............................................ ;
.............................................................................. о т ............................................ ;
се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на
продукта.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1
(наименование на продукта)

серия

заводски№ ..........................

, произведен/доставен от производител/изпълнител

по Договор № .............. между Командването на ВВСи ..................................
с гаранционен срок

месеца, в сила от

(дата на производството, доставка и др.)
2. Експлоатация на продукта................
(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатацията)
3. Описание на дефекта на продукта........................................
(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на
последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта)
4. Списък на дефектиралите части
(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги формирование до
получаване указания от изпълнителя по договора)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Въз основа на изложеното комисията Реши:
1.Продуктът не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи на
(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той - в
Експлоатиращото поделение или при изпълнителя по договора)
2. Дефектът е вследствие на
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(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)
3. За възстановяване на продукта са необходими следните
( части и материали)
4. Замяната (ремонтът) на продукта да се извърши за сметка на
(изпълнител по договора, експлоатиращото поделение, структура)
5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по
договора в срок о т ...................... д о ..........................
(да извърши пълна замяна на продукта; части - посочват се какви; да се извърши
ремонт при изпълнителя по договора, да се изплати стойността за възстановяването на
продукт и др.)
Допълнителни данни:
а) Продуктът е в съхранение/въведен в експлоатация
б) Продуктът е доставен по Договор №
/

,

и е получен по
(фактура, приемо-предавателен акт и др. № .............................
о т ................/............. /.................. г.)
Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми ЗАМЕСТНИКНАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА ВВС 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:

I_/

_______
подпис фамилия
Членове:

/ _________ /
подпис фамилия

/

/

подпис фамилия

/ _________ /
подпис фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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 на рекламираната част)
4. Дата на откриване на неизправността.................................
5. Отработени часове:
от началото на експлоатацията - .................................................
от предишен дефект - ...................................................................
6. Описание на неизправността..................................................
7. Извършени са следните ремонтни дейности.........................
8. Продуктът (агрегат, възел) 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 (агрегат, възел) се счита възстановен и годен за
10. Списък на ЗИП, изразходван при възстановяването на продукта
Разходите по възстановяване на продукта (агрегат, възел) са
за сметка на
....................................................................................
Представител на
изпълнителя по договора

/
подпис фамилия
Печат

/

Представител на
потребителя:

/
подпис фамилия
Печат

Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е същият както
при акта за рекламация.

