
ДОГОВОР
м РД -11-32/18.12.2019 г.

Днес, 18.12.2019 год. в гр. Бургас между:

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

управление: гр. Бургас, ул. ““Александровска””М9120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана
от д-р Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ,

Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И

2. ““СТЕМО“ ООД, ЕИК 817080126, представлявано от Стефан Райчев Моров-

управител, със седалище и адрес на управленне: гр. Габрово, ул. „Николаевска“ 48, с адрес
за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ 5, „СТЕМО- филиал Бургас“ с

управител АтанасЖеков Маринов /Пълномощно изх. Ма 411/10.12.2018 г./, наричано по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“
на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП и утвърден от директора на РЗИ-Бургас Протокол от

работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците
по обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява е предмет: „Доставка на

компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по следните три
обособени позиции: Обособена позиция На 1 „Доставка на високоскоростни
мултифункционални устройства“; Обособена позиция На 2 „Доставка на МАЗ устройство“;
Обособена позиция Ме 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“
се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане
доставка и гаранционна поддръжка на компютърни устройства за нуждите на РЗИ-Бургас по
Обособена позиция да 2 „Доставка на МАЗ устройство“, наричани по-долу за краткост
"компютърните устройства", съгласно техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -

Приложение М91.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави описаните по-горе устройства в пълно
съответствие с Техническото си предложение - Приложение М: 2 от настоящия договор и

Ценово предложение - Приложение На 3 от настоящия договор.

(3) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните
дейности:

1. Доставка на 1 /един/ брой МАЗ устройство - ОНАР ТЗ-1253ВП-4С в сградата на
РЗИ - Бургас;
2. Гаранционно обслужване на доставеното МАЗ устройство;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 3 в съответствие с изискванията
на Техническата спецификация на Възложителя - Приложение М.! 1, Техническото си

предложение - Приложение На 2 от настоящия договор и Ценовото предложение -

Приложение На 3 от настоящия договор, които са неразделна част от настоящия договор и в

сроковете по раздел И от настоящия договор.



11. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставка на 1 /един/ бройМАЗ устройство в

сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на

сключване на договора (съгласно Техническото предложение на участника, избран за

ИЗПЪЛНИТЕЛ).
(2) Срокът на гаранционното обслужване наМАЗ устройството е 36 /тридесет и шест/

месеца (съгласно Техническото предложение на участника, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ).

Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо- предавателен протокол за

извършената доставка.
(3) Местоизпълнение на договора - сградата на РЗИ-Бургас, намираща се на адрес: гр.

Бургас, ул. „Алекснадровска“ М9120. Доставката на техниката следва да се осъществи в

работно за администрацията време (8:30 - 17:00 часа).
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави техниката в подходяща транспортна

опаковка, която гарантира запазване на целостта и функционалността
й.

111. ЦЕНИИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Стойност на настоящия договор по обособена позиция да 2 „Доставка на МАЗ

устройство“, съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ценово предложение е както следва: 3 989,00 (три хиляди деветстотин
осемдесет и девет)

лева без ДДС или 4 786,80 лева (четири хиляди седемстотин осемдесет и шест лв. и

осемдесет ст.) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪШИТЕЛЯ, неразделна

част от настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката на стоките по единичните им цени, съгласно

Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

(3) Цената по ал. 1 състаВЛЯВа цялостно възнаграждение дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор. Цената по ал.
1 включва цена

за доставка на компютърни устройства, в която се включва цена за доставка до сградата на

РЗИ - Бургас (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), техническа документация,
ръководства за употреба, гаранционно обслужване и други преки и непреки разходи,

печалба, търговски отстъпки и др. под.

(4) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока надействие на договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото

възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. Цената по договора се заплаща :

(1) 100 % Авансово в размер на 4 786,80 лева (четири хиляди седемстотин осемдесет и

шест лв. и осемдесет ст.) с ДДС в срок до 10 (десет) работни дни след представена от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранция, обезпечаВаща 100 % стойността на авансово предоставените

средства и оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на авансово

предоставените средства и съдържаща всички реквизити по
Закона за счетоводството.

(2) Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства:

1. когато е парична сума, преведена по банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

Банка: Райфайзен банк;
Банков код (В1С):ШВВВСЗР;
Банкова сметка 1ВАМ: В662 КЕВВ 9155 3320 0155 31;



2. когато е банкова - трябва да отговаря на следните условия: да бъде издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да бъде неотменима и безусловна; да предоставя възможност да се

усвоява изцяло или на части; да има срок на валидност минимум 3 месеца след датата на
сключване на договора, да има стойност, равна на стойността на авансово предоставените
средства, посочена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор. Гаранцията трябва да съдържа
задължение на банката да извърши плащане при първо писмено искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил някое от договорните
си задължения;

3. когато е застраховка - трябва да отговаря на следните условия: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва
да бъде посочен като трето, ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може
да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.
Текстът на застраховката предварително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Застраховката
следва да е със срок на валидност минимум 3 месеца след датата на сключване на договора.

4. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора без ДДС, а
именно 119,67 лв. (сто и деветнадесет лв. и шестдесет и седем). Когато като Гаранция за
изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по сметката посочена в т. 1.

5. Разходите по откриването и обслужването на гаранциите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията, обезпечаваща
авансово предоставените средства, в случай, че договорът е бил прекратен по каквато и да е

причина и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил никаква работа по договора или извършената
и

приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния
случай усвояването/реализирането на представената гаранция е до размера на неусвоения
аванс.
7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доброволно е изплатил обратно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

дължимата сума по авансовото плащане при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мотивирано от

условията, описани в т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не пристъпва към усвояване/реализиране на

гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в

срок до 3 /три/ дни след постъпване на дължимата сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Оригиналът на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства се връща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след като той е извърши работа равностойна на изплатения и обезпечен

с гаранцията аванс и срещу подписан протокол за приемане на извършената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.

10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в
следните случаи:



- При пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставеното оборудване не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

- При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

несъстоятелност.
11.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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 5 (1) Плащанията се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, 1ВА1Ч : В648 ПМСК 7630 1053 8996
23, В1С код: ПМСКВОЗР.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на посочената сметка в срок от 3 (три) дни считано от момента на
промянжа. В слУЧай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.

[У. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимо само в случай, че избрания за изпълнител посочил в офертата си, че ще

ползва подизпълнители)

Чл. 6. (1) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръщсата, който ще изпъш-тяват, и за тях да не са налице основания
за отстраняване от процедурата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на
условията по ал. 1.

(3) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Разплащанията по ал.3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.

(5) Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане когато искането за плащане е

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за изпълнение
на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на
настоящия договор;
(2) да получи компютърните устройства на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;

(3) да упълномощи лица, които да удостоверят приемането на доставката на компютърните
устройства;



(4) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,
намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

(5) да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и

съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
(1) Иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката на компютърните устройства в

срок и без отклонения;

(2) Откаже приемането и заплащането на установената с настоящия договор цена, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно условията, установени в

договора и приложенията към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от

изискванията за доставка на компютърните устройства, както и във връзка с

окомплектовката на компютърните устройства с принадлежности и документи, съгласно

установеното в настоящия договор и приложенията към него;

(3) Иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на отклоненията и/или недостатъци на

компютърните устройства, в сроковете и при условията на настоящия договор;

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят
компютърните устройства или не представи изискуемите документи относно
компютърните устройства, да откаже приемането на компютърните устройства, както и да
откаже да заплати съответното възнатраждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора.
(5) Да задържи изцяло или отчасти гаранцията, обезпечаваща изпълнение на договора по

реда и при условията, предвидени в същия.

У1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените компютърни
устройства и заплащане на услугите по този договор в размер и срок, съгласно чл. 3 от
Договора.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в срок по чл. 2;
2. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху компютърните устройства
след доставката им; -

3. да осигури гаранционно обслужване на компютърните устройства;
4. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност
и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства,

които изискват решение от негова страна;
5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора
и за мерките, предприети за тяхното решаване;
6. да осигури подходяща опаковка на компютърните устройства, какюто е необходима за
предотвратяване на повреждането или развалянето им по време на превоза, натоварване,
разтоварване и съхранение.
7. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение

предмета на пори-щатаи да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни
произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на
доставените от него компютърни устройства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури
изпълнението на тези негови задължения от производителя на компютърните устройства;

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставка
следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация или ръководство за



ползване, техническо описание и всички други документи (вкл. сертификати, декларации и

др.), съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че документите са на чужд език, следва да бъдат придружени с

превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не получи всички
документи по предходната алинея.
(3) Срокът започва да тече от датата на доставка на компютърните устройства.

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от
гаранцията за изпълнение.

Чл. 13. (1) Страните изготвят и подписват протоколи за удостоверяване на извършването на
техническо обслужване на компютърните устройства във всеки отделен случай, както и

удостоверяване на извършените ремонти и/ипи подмяна на дефектни части.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави компютърните устройства с всички
необходими кабели и аксесоари за инсталиране и необходими за нормалната им работа.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички компоненти (хардуер и софтуер) на

доставените компютърни устройства да бъдат съвместими и да отговарят на всички
стандарти в Република България за ергономичност и пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените компютърните устройства да са нови и

оригинални, да са нерециклирани, неизползвани, да са в текущата продуктова линия на

производителя, да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата и да
са съобразени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р България. Компютърни
устройства трябва да съответстват на изискванията на европейските стандарти за
електромагнитна съвместимост и да имат прикрепена СЕ маркировка.

УП. ПРИЕМАНЕ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверяват приемането на компютърните
устройства с приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

Чл. 16. (1) Компютърните устройства следва да се предадат на мястото, посочено в чл. 1, ал.
3 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за извършената доставка се съставя протокол между страните.

(2) При предаване на компютърните устройства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен Да предаде
документите по чл. 12.

Чл. 17. (1) При предаването на компютърните устройства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за
недостатъци.
(2) Рекламации по компютърните устройства могат да се правят в момента на подписване
на приемо - предавателния протокол.
(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на компютърните устройства се правят
в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.



УП1. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на

компютърните устройства за срок 36 /тридесет и шест/ месеца от оторизиран сервиз на

производителя.
(2) Срокът започва да тече от датата на приемо - предавателния протокол за доставка на
компютърните устроиства.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на компютърните
устройства, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при
спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 20. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на компютърните устройства се
прави по телефон или писмено по ел. поща.
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието наповредата, часа и датата, когато
е констатирана.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на

компютърните устройства на място в рамките на гаранционния срок, както следва:
1. време реакция за констатиране на проблема -до следващия работен ден от съобщаването
за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за отстраняване на проблема - не повече от 30 работни дни след констатиране на
проблема по предходната точка.

(2) При необходимост от доставка на резервна част, срокът се удължава с периода на
доставката.

Чл. 22. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на
компютърните устройства до сервиза и обратно е за сметка на същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефектирали
части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията
на трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен
в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествените
компютърни устройства, устройства или част с ново/и със същите или по-добри

характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.
Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При повреда, отстраняването на която е отнело повече от една седмица, срокът на

гаранцията се удължава с броя на дните, в които техниката не е била в употреба.

(5) В случай, че в рамките на гаранционния период дадено компютърно устройство получи
повече от три дефекта, то се заменя с равностойна нова.

[Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този
договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставените компютърни
устройства, които намаляват съществено годността за употреба и не са били съобщени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:
1 .да върне компютърните устройства и да иска обратно сумата, която е дал до момента
заедно с разноските по договора;
2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да иска да му бъдат предадени компютърни устройства без недостатъци в замяна на това,
което е получил с недостатъци.
(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за
неизпълнение в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на компютърните устройства.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато компютърните
устройства са погинали или са били повредени, ако това е станало поради недостатъци на

компютърните устройства.

Чл. 26. В случай, че бъде съдебно отстранен от закупените компютърни устройства,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми,
съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на всяка

конкретна вещ.

Чл. 27. (1) В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 0,05% (нула цяло нула пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯразваляне на договора и заплащане на неустойка в размер на 20 % от цената
на договора.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банковата
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: Банка ДСК В1С ЗТЗАВОЗР
1ВАМВ6828Т8А93003100600801. .

Чл. 29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на
просрочието.

Чл. 30. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение
по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената
неустойка.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за

другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително
в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е
посочила писмено, че е конфиденциална.
(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки,
записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнитен и

друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или

цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с

изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени
поръчки.



Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденциална информация, свързана с дейността и предмет на този договор, с

изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциални информация на трети лица и да

участви в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява
всяка

непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен

ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично

писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора.
Само на посочените в списъка лица ще.бъде даван достъп до конфиденциалната

информация.
(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два

оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал.

5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да

бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички

предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х]. СПИРАНЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРАПОРАДИФОРСМАЖОРНИИЛИ

НЕПРЕДВИДЕНИОБСТОЯТЕЛСТВА.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и

загуби, ако последните са причинени в резултат на изключителни или непредвидени
обстоятелства.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е
била в забава,

тя не може да се позовава на изключителни или непредвидени обстоятелства.

(3) „Изключителни обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата,

предизвикани от непредвидими за възложителя събития като природно
бедствие, авари или

катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да

доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за

околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната

или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на

нормативноустановени дейности на възложителя.

(4) „Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, които
са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при

полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но

правят невъзможно изпълнението при договорените условия.



Чл. 34. (1) Страната, засегната от изключителни или непредвидени
обстоятелства, 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 7- дневен срок от

настъпването на изключителните или непредвидените
обстоятелства. При неуведомяване

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Изключителни или непредвидени

обстоятелства се доказват от засегнатата страна с подписването
на двустранен констативен

протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието
им.

(2) Докато трае изключително или непредвидено обстоятелство, изпълнението на

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения
не спира.

Чл. 35. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за

обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение
от страните, което

става неразделна част от договора.

ХП. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на

страните по договора.

Чл. 37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично

писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при откриване на производство по обявяване
в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3, спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно
участие в капитала на дружеството

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че

член на управителния орган е юридическо лице -спрямо
неговия представител в съответния

управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, против

стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на

пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за

престъпления, свързани с участие в престъпна група;

4. при условията на чл. 118 от ЗОП.

ХП1. СПОРОВЕ

Чл. 38. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка
с настоящия договор, по повод

неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете,
породени или отнасящи се до

неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и

добронамерено.

ЧЛ. 39. АКО ПО ПЪТЯ на ПРСГОВОРИТСне може да Се ПОСТИГНСсъгласие, ВСИЧКИ СПОРОВС ще се

решават ОТ КОМПСТСНТНИЯСЪД, определен ПО правилата на бЪЛГЗРСКОТО ЗЗКОНОДЗТСЛСТВО.

Х1У. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие

„незабавно", същото следва да бъде извършено непосредствено
след пораждане, настъпване

или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от

пет работни дни.



(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение" следва да се разбира
пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във
времево отношение) и/итш лошо (всяко друго Изпълнение, което не съответства на
дължимото).

Чл. 41. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се стштат за календарни.

Чл. 42. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

ЧЛ. 43. Когато В хода на изпълнение на работата ПО договора възникнат обстоятелства,
ИЗИСКВШЦИсъставяне на Двустранен констативен ПРОТОКОЛ, заинтересованата страна отправя
ДО другата мотивирана покана, с обозначеното МЯСТО, Дата И час на срещата. Увсдомената
страна е длъжна Да ПОТВЪРДИ В тридневен срок от поканата ИЛИ Да предложи на другата
страна ПОДХОДЯЩОвреме И МЯСТО.

Чл. 44. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 45. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка, съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу
подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени
чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупос0чения адрес
на страната, са изпратени по факс на страната, или са изпратени по е-гпа11 както следва:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. “Александровска” М9120;

тел. 056 /807 302, 807 313; факс: 056/ 816261
е-та11: гийсфгий-Ъшвазсош

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ 5- „СТЕМО- филиал Бургас“ с

управител Атанас Жеков Маринов, е-таП: Ъз.оШсе(Шзсето.Ъ3, тел. 056/828485, факс:

056/530414.
"

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три)
дневен срок от промяната. Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея
адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени
съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно
връчени.
(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:
(4) За Възложителя: Павлина Цонева - директор на Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел.
056/ 807 313, 0887 908927, факс: 056/ 816261 е-та11: ггйфтгй-Ъшвазсош;

За Изпълнителя: Атанас Жеков Маринов, е-таН: Ъз.ой“1се(2,5[ето.ь3, тел. 056/828485, факс:
056/530414.

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при
промяна на банкова си сметка.



, “ЗА „админ.-..-- . „

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно
извършено.
ТОЗИ ДОГОВОР съдържа следните ПРИЛОЖСНИЯ, КОИТО са неразделна част ОТ НСГО:

Приложение М.: 1 - Техническа спецификация
Приложение М.! 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ПриложениеМ 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ПриложениеМ 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

настоящият ДОГОВОР се подписа В два еднообразни екземпляра - един за възложителя
% "-..,. чип-гони. ”

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП

**ствмо“ оод ]:.... ТЕ (!
/Атанас Маринов- ТЕЩт ас /

ШълномощноЩД лв 411/10.12.201 г./

Директор РЗИ--Бур Б У Р г А С
/Д-р ГеоргиПаздеро фиши“?

:]:цццснтсса да твчеппгл.началник на отдел ФсоИ, чл. 368, ал.30т ЗОП

Дирекция АПФСО при РЗИ-
Щанка Димитрова/



ПП./лежиш % ./ им .

минимални изисквания към техническите характеристики ПО

Обособена позиция Мз2 „Доставка на МАЗ устройство“

ТАБЛИЦАМ2

К/ЗД Лай Йу. 47” 26;

МАЗ мрежов сторидж 211 Наситпоцпс

ПАРАМЕТРИ МИНИМАДШИТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество: 11 бр.

Процесор: 1п1е1 Аро11о ЪаКе 13455 4-с0ге 1.5СгН2

Оперативна памет: Минимум 4 ОВ

Хард дискове: 12 х 3.5 от 2.5" БАТА/5312) - Ног-Зшар

ПЗВ: 4 х ПЗВ 3.0

РС1е 8101: 1

ЕЕ!) индикация: НПГ) 1-12, Зита, ЪАМ, Ехрапзйоп,Рошег

ми го“: 4 х сиваьп гат-45 Ететет рог: + 1 х 1003 рогт

вентилатор: 2 х 70тт, 12увс

Поддържани ВАН) масиви: 0, 1, 5, 6, 10

Софтуер за Ъаск-цр да
Алгоритъм за криптиранена данни 256-Ъй АЕЗБММРУЗ

Хард дискове
Минимум 4 бр. Хард дискове 3,5“ мин.
Капацитет 4ТВ с минимум 36 месеца
гаранция заМАЗ устройства

Гаранционен срок:

Минимум 36 месеца гаранция от
производителя, считано от датата на
подписване на двустранния приемно-
предавателен протокол, на място в
седалището на възложителя

Допълнителни изисквания Доставка, инсталация и обучение на
представител на възложителя на място

ЗАБЕЛЕЖКА: Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в
единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или
техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник или специфичен процес,
който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител,
търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, по смисъла

%7»



виц 515 сшьгзоо Ру(ЙМ/шт дата ,/о%р%”Мида/ии аи ?»
.,

г София от: оу
, .»

% Ф
Сервиз ОуА.ЦаритраАсхвшви; 02 8162363 Стара ваша Ген.(уокоб1 .

042 в.». 1.

:Д- МО ПювАив имБьмаоинюел 032 9590112 Благоевград букСв Св Киш/мМиши 2 др вамаг

-- Варна уАГеи колев на 052 6130661 Плевен мшиитите 0:34 неще

Сотршег Зуяеггш 8: Зет/ше Бургас укАмиИицкввучБ 055 8406065 Габрово укНиксАаевскаП оьь НОС/17!

фаталната вь-

летци;

ОБРАЗЕЦ”9 7.2.

Важи за обособена позиция М9 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАИЗПЪШЕШ НАПОРЪЧКАТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М.) 2 „ДОСТАВКАНАМАЗУСТРОЙСТВО“

До: Регионална здравна инспекция - Бургас

От: Стемо ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Габрово ул. Николаевска
М.: 48,

тел.: 056 82 84 85, факс: 056 53 04 14, е-та11:Ъ5.оГйсе(фзтето.Ъ3

ЕИК: 817080126,

УВАЖАЕМИ/1 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в

процедурата, с настоящото поемаме ангажимент да изпълним предмета на горепосочената

поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в техническата спецификация от

документацията за участие, изискванията
на Възложителя и нормативните изисквания в тази

област.
2. Декларирам, че СЪМ запознат СЪС съдържанието и СЪМ съгласен с клаузите на

приложения проект за ДОГОВОР.

3. Декларирам, че офертата ни е валидна за срок от
60 (шестдесет) календарни дни

считано от крайния срок за подаване на оферти,
посочен от Възложителя.

4. Съгласни сме да изпълним конкретна доставка на МАЗ устройство не по-късно

от 60 календарни дни от сключване на договора.
”

5. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставеното МАЗ устройство е 36

месеца.
6. Производител/марка/модел на предлаганото МАЗ устройство

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички

документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на
договора в размер на 3

% (три процента) от стойността на договора
и 100 % гаранция за авансово плащане.

8. Декларирам, че при изпълнението на обществената поръчка ще доставим

следния вид/моделМАЗ устройство ОМАР Т8-1253В0-4Су с параметри, отговарящи/не-дебрн-ет

минималните изисквания съгласно Техническата
спецификация, както е посочено в таблицата:

ства 1 вените: ,4“ ”“

„аз:-м
; „ще им,..-

„...ми-“ .х ,
...-...... „....

(х /
Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП

..., ,..-, „ е е,



(скрия Стиг. буАЧерни впьх 515 02 8162300 Стара Загора Офис ул Ген Гурко 51 042 ЕПОЗХС

,“ (едни: от изпитване щссе135 02 5152553 Магазин бумМетодикудевч ?
042 вав-зад

% 0 Пловдив бул.бштария108д 032 5469002 Благоевград бумСв (витриАИМь-цщии: от нета

8 | Е Шпив метод./киша 052 това Пити ммм 0.34 *? .-

-- ьургас уд Адам Мишени. 5 056 9405013 [зарове ум Николаевска 41 ева виси, ,-

Сотршег Зуметз А”: Затиге Русе бумЦврОсвободихвмг авг вашето

зимам:

ШЩПФЦСШО ЩЕ

Парамггьр

| 1 бр.
1бр.Ш? Т8-1253ВП-46

!

[1п1е1Аро11о ЪаКе 13455 4-соге 1.561-11 . 1п1е1Аро11о ЪаКе 13455 4-соге
1.56Н2Количество:

П .ооцесо:

Оперативна Минимум 4 ОВ
4 ОВ ПБКЗ

памет:
12 х 3.5 от 2.5" ВМА/550 - НО!-ЗМ!» 12 х 3.5 от 2.5" ЗАТА/ЗБВ - Нос-Зшар

]мозвзо 4хпзв 3.0

1
1

Ха-д дискове:

НВП 142: ЗЪаШЗ, ЪАМ, Ехрап5топ,РМ,“ НВП 1-12, Зшгцз, ЪАМ, Ехрапзтоп, Ром/ет

индикация:
ЪАМ Рот-1:

4 хШваьйс Ш-45ЕШегпе/крог! + 1 х 1063 род 4 х 6131131! Ю-45 ЕШетет роп + 1 х 100В роп

Вентилатор:
2 х 70тт, 12ЧВС

2 х 70тт, 12ЧОС

Пендържани 0, 1, 5, 6, 10
- КАЮ масиви:

0” 1“ 5” 6310

Софтуер за да
ьасК-цр

да

Алгоритьм за .

криптиране на
2564)“АЕЗдММРЧЗ 256-ьй АЕЗ,8ММРУ3

данни
Минимум 4 бр. Хард дискове 3,5“ мин.
Капацитет 4ТВ с минимум 36 месеца 4бр. Хард дискове3,5“ с Капацитет 4ТВ с 36

Ха д дисковеР гаранция заМАЗ устройства
месеца гаранция за МАЗ устройства

Минимум 36 месеца гаранция от 36 месеца гаранция от производителя,

п изво ителя считано от атата на считано от атата н п писване на

Гаранционен
ро д ”

д д а Од

срок"
подписване на двустранния приемно- двустранния приемно-предавателен

“ предавателен протокол, на място в протокол, на място в седалището на

седалището иа възложителя възложителя

Доставка, инсталация и обучение на

Допълнителни Доставка, инсталация и обучение на представител на възложителя на място

изисквания представител на ВЪЗЛОЖИТВЛЯна МЯСТО

Предлаганият модел МАЗ устройство може да бъде видян на електронната страница на

производителя На следните линк:
море:/Мит.спарсот/еп/ргобистз-1253ьц/зоесз/пагошаге/тз-

1253ьЦ-89

„. „.е» 553“ а " Метро“ зимаш- ще:
.... „..... „тт .. „. ММ

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП

л/л



(тя Офис ФуА Черни връх 516 02 8162300 Стара Загора От: ум Геи Гурко51. 042 500215

.Т-
Сервиз щмштшюшщтзв 02 5152355 Магазин миещи Кусевз “

042 ьзезвс

% Т Ф Пловдив бул.Бьмариятоед 052 969002 Благоевград ФулСв Св им и МетоАни г 073 вещ;

4 Е . варна УА. ОтецПаисий 42 052 6017553 Плевен бу!» Русе 6 064 802375

- Бургас уА Адам Мицкевич 5 056 3405508 Габрово ул Нишимкам 005 носов:

Сотршег Бупетл 54 Зодии” Русе сумцаошвободищл 42 авг задето татщдзтсгпо и;

нето ьв

При изпълнение на обявената ОТ Вас обществена поръчка ще-нолзваме-днямаДа
ползваме

(невярната се зачертава ) подизпълнители. Подизпълнител/и
ще бъде/бъдат

Подизпълнител Дела от поръчката, който ще им
% от общата пойносгна

бъде въшожен
поръчката

(изброите конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени

от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителитезадължения)

При изпълнение На обявената ОТ Вас обществена Поръчка ще-ВМНЯМЯ Да ползваме

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за

обществена поръчка (невярното се зачертава ).

(В случай, че участникьт ще използва подизпълнители
или ще се позове на капацитета на трети лица следва

да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители надлежно попълнена и подписана от тях

Декларация за липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, в която се

посочва информацията,която се отнася за тях съобразно изискванетона
чл.66, ::./1.2 от ЗОП.)

Декларирам, че:
Предлаганото МАЗ устройство е ново, оригинално, нерециклирано, неизползвано

неупоггребявано, в производство е към момента на подаване на офертата и е в срок
на актуална

сервизна поддръжка. МАЗ устройството е произведено в завод на производителя на

съответната техника/марка.

Предлаганото МАЗ устройство с в текущата продуктова линия на производителя,
не е

свалено от производство към датата на подаване на офертата и е в срок на актуална сервизна

поддръжка. За предлаганата техника са осигурени резервни части за срока на гаранционната

поддръжка.
Предлаганата техника ще бъде комплектована така, че да бъде работоспособна и да

изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че даденото
устройство не

може да изпълнява функцията си, то устройството
ще се приведе в състояние, при което

може

да изпълнява функциите, заложени в спецификацията или ще бъде заменено
с друго за сметка

на изпълнителя.

Предлаганата техника притежава сертификат за безопасност “СЕ МагК” или

еквивалентен. Предлаганото МАЗ устройство е съответства на изискванията на европейските

стандарти за електромагнитна съвместимост и е съобразено за работа в стандартизираната

електрическа мрежа в Р България.

Доставяната техника ще бъде комплектована
с всички необходими силови, интерфейсни

и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа. Захранването и

кабелните накрайници на силовите кабели са предвидени за експлоатация в Република

България;

А

Подписите са заличени сьгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП

хегохе " петият ЕЕ ипшсгс св.,
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София Офм бул Черни връх 515 02 8152300 Стара Загора Офис ул Ген Гурко 61 042 този“
Сервиз бул. Цариградско още 135 02 8152553 Магазин ОуА Методи Кусев 9 042 538532% Ф ПШЕАИЕ буд- БШЗПИЯ 108А 032 969002 Вишовград ОУА Св.СВ КИВИАИМЕЮАУЙ 2 073 Вер-ес4 Егина УА. ОТЕЦ Пажий 42 052 5011551 Плевен буА Русе 5 064 8353175
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като ве твтпвпстов;

Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганата техника са съвместими и

отговарят на всички стандарти в Република България за ергономичност и пожарна
безопасност.

Гаранционната поддръжка включва труд, резервни части, транспортни разходи, за
доставка на части и всички други разходи, съпътстващи отстраняването на възникнали
дефекти, технически проблеми, неизправности и т. н.

За предлаганото оборудване ще бъде осигурен за наша сметка гаранционен сервиз при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на реакция до следващият работен ден и срок за отстраняване на
проблем до 30 работни дни.
Организация на гаранционната поддръжка:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявява необходимост от гаранционно или извънгаранционно
обслужване на техника, като се обажда на националния телефон на Центъра за поддръжка на
Стемо ООД - 0700 17 978 или изпраща имейл до зцрропдзтетоьв
2, Центърът за поддръжка приема заявката, като уточнява с клиента параметрите на услугата.
3. Консултантите на Стемо ООД с няколко кратки въпроса ще преценят дали устройството
има нужда от поправка. Ако е необходима, Стемо ООД изпраща сервизен инженер на място
да направи диагностика и ремонт.
4. При невъзможност за отстраняване на повредата на мястото, Възложителят изпраща
устройството към Центъра за поддръжка на Стемо с.куриер. След извършеният ремонт
устройството се връща отново с куриер на адрес посочен от Възпожителя, като транспортът
на техниката до сервиза и обратно е за сметка на Стемо.

Гарантираме, че сме В състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, В ПЪЛНО

съответствие с гореописаното предложение.
Приложения:
] . Декларация, че при ИЗГОТВЯНС на офертата са. спазени задълженията, свързани с данъци

”и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо.

2. Декларация за съответствие с критериите за подбор;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата, не е законният

представител на участника;
4. Документи които потвърждават характеристиките на предлаганата техника;
/технически брошури ОТ производителя, разпечатка от сайта на производителя С

технически характеристики на техниката, сертификати или други доказателства]
5. Други (по преценка на участника).
Дата .

09/12/2019г.

[име и фамилия , Владислав Димитров

Длъжност ПЪЛНОМОЩИ :

Подпис, печат

...». ......
“„е-“9.10 " "“Арр“ ину/;че сви...... „....- М (открит”шг нч

Подписите са заличени съгл. чл. 360, ал.3 от ЗОП

Ах,”“г“-““"*-*Г“т-*- ”““-“ / .“ **“! “““ * , 7 ФП
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петела

шишета;

ОБРАЗЕЦМ 9.2

Важи за обособена позиция „92

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 2 „ДОСТАВКАНАМАЗУСТРОЙСТВО“

От: Стемо ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Габрово ул. Николаевска На 48,

тел.: 056 82 84 85, факс: 056 53 04 14, е-та11: ьз.от”йсеф135гето.ь3

ЕИК: 817080126,

УВАЖАЕШ ДАНИ/1И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена
поръчка по реда на Глава двадесет

и шеста от

ЗОП с предмет„Доставка на компютърни устройства
и мрежово оборудване за нуждите на

РЗИ-

Бургас“ по следните три обособени позиции: Обособена позиция На 1 „Доставка на

високоскоростни мултифункционалии устройства“; Обособена позиция
На 2 „Доставка наМАЗ

устройство“; Обособена позиция Не 3 „Доставка на мрежови комутатори/сушене“,
представяме

нашата ценова оферта за изпълнение на
обществената поръчка, както следва:

Общата предлагана от нас цена за изпълнение на
поръчката по Обособена позиция М 2,

включваща доставка и гаранционна поддръжка на
1 брой МАЗ устройство, възлиза на:

3 989.00 (три хилядидеветстотин осемдесет и девет лева) без ДДС
или

4 786.80 (четирихиляди седемстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки)

сДДС

. , "немиг- :Гьипшше „:
кит-Ха шие ЗММ. Ед.,

„„и
., 1 от “% „..и

”така“ #Ш 7445441/137“ //7 [СД/(%
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София Офж (т Черни нвьх51б 02 8162300 Стара Загора Офис угм Гви Гурко 61
042 този
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сеовиз БумЦариградско шосе155 02 6162363 Магазин пук Методи Кушев в о :

!]:- Ф Пювпив бум БьмарипобА озг вазов: БАаюевграь буА Св Св Кирил и Методий 2 .73 памет, Варна у/ьОУецП-ЧМИЙ 42 052 “0561 Птпеи буА НСС Б ШБд 8323 /Р. Бургас удшиМит/зет 5 056 завеса кадрова

Сотршег Зулетх 8: Бота”: Руке бугь Цар Океободитед 42 082 8513610
„ Никшевска41 ова-носи;

петел;

Декларираме, че:

тайпштето пр

Посочените единични цени без ДДС са крайни и Включватвсички разходи
за изпълнение

на поръчката, доставката им до сградата на РЗИ-Бургас, както и всички данъци (освен ДДС),

такси, мита и други преки и непреки разходи,

нерегистрирани по ЗДДС лица)., транспортни разходи,

на поръчката, гаранционно сервизно обслужване на място,

разходи за изпълнение на изискванията
М92 на обществената поръчка.

Забележка: Предложената цена е 0

са включени всички разходи на участника,
доставка и за гаранционна поддръжка на място на н

несъответствие между предложената цена,

какт
разтоварване до

печалба, търговски отстъпки и др. под. (за
мястото за изпълнение

о и стойността на всички други

на възлоЖителяи на техническата спецификация по ОП

валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъд

кончателна и не подлежи на промяна. В цената

включително транспортни до мястото за

редлаганата техника. При

изписана словом и цената, посочена с цифри,

е приета, да ИЗПЪЛНИМ поръчката, съгласно

сроковете И условията, ПРЕДЛОЖФНИ ОТ нас, КОИТО са неразделна част
01“ Договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме

съгласни да предоставим безусловна и неотменима

средства, която обезпечава изпълнението чрез покритие на

обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставените

стойността на авансово предоставените средства и съдържа

счетоводството и гаранция за добро изпълнение
в размер на 3 %.

средства

банкова гаранция за авансово предоставени
отговорността на Изпълнителя,

и оригинал на фактура за

ща всички реквизити по Закона за

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъдем

определени за изпълнител на поръчката:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ТВАМ ВО48 [ЖСК 7630 1053 8996 23 В1С ПМСКВОЗР

Титуляр на сметката: Стемо ООД

%Дата
09/12/2019г.

Име и фамилия Владислав Димитров

*Длъжност
Пълномощник "тт“ ““

, М ., ,”
заличени ”* > , , ,
съгл. чл. Збя, 113 от ЗОП
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