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в гр. София, между:

1. Министерство на вътрешните работи на Република България, с адрес: град София, ул.
«б-ти септември” N~ 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ЗДДС ВG000695235, представлявано от
Георги Любенов Балабанов, директор на дирекция ,,Обществени порьчки”-МВР, в качеството
на оправомощен Вьзложител по смисъла на чп. 7, an. 1 от Закона за обществените порьчки
(ЗОП), съгласно Заповед N2 8121з-1056/16.08.2017 г. на министьра на вътрешните работи, от една
страна, наричано по-долу ,,Възложител”,
и
2.,,БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРиЯ” ЕАД сьс седалище и адрес на
управление: град София 1756, район Изгрев, ж.к.»Изток”, ул. «Льчезар Станчев” N23 , ЕИК / код
по Регистьр БУЛСТАТ: 201955499, представлявано от Андон Радославов димитров, в
качеството на Изпьлнителен директор, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чп. 116, an. 1, т. 3 от (ЗОП), чп. 18 от сключения между страните договор за
обществена порьчка с предмет: ,,доставка на полкцейски автомобили с повишена проходимост”
по обособена позиция 1: ,,Доставка на 290 броя патрулни полицейски автомобили с повишена
проходимост” и в изпъляение на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ N2 НомЕ/2016/IsFВ/АG/ЕМАs/0035, сьфинансирано сьс средства за спешно
подпомагане в рамките на фонд “Вътрешна сигурност”, и вьв връзка с чл. 1.2.2. от Изменение
N21,
АВАС
номер:33-СЕ0820471 01-36
кьм
Грантово
споразумение
HOME 2016 I~FВ AG ЕМА~ 0035, докладна записка, УРИ8121р-2323/01.02.2018 г. на Дирекция
,,Международни проекти”-IVГВР с приложения към нея ,,Указания от Европейската комисия вьв
врьзка с провеждането на обществени порьчки, финансирани сьс средства от Спешни мерки по
фонд ,,Вьтрешна сигурност” (ФВС) в MBP”; Ref. Ares (2018)619852 01 02 2018 и становище,
рег. N~8121р-2476 05.02.2018 г. на Звено завътрешен одит—МВР,
се сюпочи настоящото допьлнително споразумение за следното:
-

—

1.
Чл. 4.2. от Раздел III. ,,Срокове. Място и условия на доставка. Преминаване на
собственосгга и риска” от договора се изменя по следния начин:
,,Срокът за доставката на автомобилите е до 158 (сто петдесет и осем) календарни дни,
считано от датата на подписване на настоящия Договор.”
2.
На основание чл. 116, an. an. 1, т. 6 от ЭОП вьв връзка с писмо с Изх.
N~71/07.12.2017 г. на ,,Българска автомобилна индустрия” БАД (УРИ 124910-1025 07.12.2017 г.
по описа на дирекция ,,Обществени поръчки”) с приложенията кьм него, в Приложение N22
«Техническо предложение на Изпьлнителя”, неразделна част от договора се правят следните
изменения:
В Точка 5 от Техническото предложение ,,Изисквания на вьзложителя кьм таблетните
устройства и мобилните принтери”, пьрвоначално предложения модел таблет марка ,,Huawei”,
модел ,,MediaPad М2”, модификация ,,Premium edition”, се заменя с друг, по- нов модел и с по
висок клас, а именно както следва:
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I.
1.
1.1.

Таблетни устройства.
Предложено от изгтълнителя
Мннимални
изисквания
на Таблет: марка Lenovo, модел: Tab 4
възложителя кьм габлета.
10 PIus, модификация: 4/64
Процесор: Брой ядра 4, работна честота Процесор: Qualcomm, 5парdгаgоi~ 625
1,9 GHz;

Брой ядра: 8 ядра с работна честота
2,0 GHz;

1.2.

Памет RAM: 2 GB;

Памет RAM: 4 GB;

1.3.

Памет: 32 GB

Памет: 64 GB

~ 1.4.

1.5.
1.6.

—

вградена;

Свързаыо ст ~ьм мобилна мрежа:
(LTE), GРS приемник;

4G

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/bIg/u/ac;
usв 2.0;

2.1.

2.2.

Bluetooth

у4.

вградена;

СвьрзаНОQт кьм мобилна мрежа: 4G
(LTE), GPS приемник;

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/gIn/ac
Разполага с usв 2.0, включен USВ
кабел
Разполага с Bluetooth v4.2;

.

1.7.
2.

—

1;

Минимални
монитора.

изисквания

кьм

Технология на дисплей: LCD/IPS
капацитивен Сензорен, чувствителен на
допир екран;
Резолюция на дисплея: мин 1920х1200;

Технология
на
дисплей:
‘PS
капацитивен Сензорен, чувствителен
на допир екран;
Резолюция на дисплея: Full HD+

(1920х1200);
2.3.
3.

Размер: диагонал мин 10,1 inch;
Допьлнителни изисквания.

Размер: диаго нал

3.1.

Багерия за miii 8 часа автономна работа;

7000

3.2.

Зарядно устройство за 220 У;

батерия,
осигуряваща
13
автономна работа
Зарядно устройство за 220 У;

3.3.
3.4.

Зарядно устройство за автомобил;

Зарядно устройство за автомобил;

Keyboard Bulgaria Layout Docking station

Keyboard

—

—

3.5.

3.6.

3.7.
4.
4.1.

допьлнителнa клавиaтурa;

Вграденa

кaмерa:

минимум

Station

—

rnAh

—

10,1 inch;

литиево-полимерна
ч.

Bulgaria Layout Docking

допълнителнa клaвиатура;

8 МР Bградена камерa:

основна 8 МР

(megapixels);

(megapixe].s) с вграденa светкaвица и

Вграден микрофон и говорител;

aвтомaтичен фокус;
Вгрaден
микрофон

Чaнга!калъф зa транспортиране;

говорители;
Чанта/кальф зa транспортиране;

и

стерео

Софтуер.
Инсталиранa
оперaционна
ANDROID 5.0 или по-високa;

система

Инсталирана оперaционна
ANDROID 7.0

система

Сьфинансирайо от Фонд «Вътрешна сигурност” на Европейския
съюз

З.
Всички останали клаузи и условия от договора остават непроменени.
4.
Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:
Заверено копие на писмо с изх. Х271/07.12.2017 г. на ,,Българска автомобилна индустрия”
ЕАД(УРИ 124910-1025/07.12.2017 г. по описа на Дирекция «Обществени поръчки”);
Копие на писмо с изх. NgБГ-И-1014/05.12.2017 г. на «Лирекс БГ” ООД;
Копие на писмо с изх. З’Г~07б/04.12.2017 г. на ,,Хуауей Технолоджис Бьлгария” ЕООД;
Заверено копие на писмо с рег. N~З28бр-б7б2/О9.О2.2Оl8 г. на Главна дирекция
«Национална полиция”- МВР.
Заверено копие на писмо с рег. N25290р-2857/0б.02.2018 г. на дирекция «Комуникационни
i~ информационни системи”-JvJВР;
5.
Настоящото споразумение с приложенията към него се подписа в три еднообразни
екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя.
б.
Настоящото споразумение е неразделна част от договор за «Доставка на
полицейски автомобили с повишена проходимост”, обособена позиция 1: «Доставка на 290 броя
патрулни полицейски автомобили с повишена проходимост”
-

-

-

-

—

ЗА ВЪЗЛ~,’,~
На основание чл. 42, ал.5 от ЭОП
във вр.с чл.2 ал.2 от ЭЭЛд

(име, по6пис и т

~одпис и печат)

ДИРЕКТОР НА
ПОРЪЧКИ” МВР
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БАЛАЕАНОВ,

\>\Ъ

ос)
~

-

И?wе и фамилия на лицето/лицата, КОеп2О
го представлява и в какво качество.

«БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА

ИНдУСТРиЯ” ЕАД
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