
ДОГОВОР
Мз РД -11-33/18.12.2019 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””1133120, 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. "КОМПЛЕКС 2000" ООД, ЕИК 102663899, със седалище и адрес на управление:

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано" На 129, представлявано от Атанас Георгиев Михалев-
управител, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,
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 М 1 „Доставка на високоскоростни
мултифункционални устройства“; Обособена позиция На 2 „Доставка на МАЗ устройство“;
Обособена позиция Не 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“
се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА

Чл. 1. (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 На 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“.
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 - ПриложениеМ 3 от настоящия договор.

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

]. Доставка в сградата на, РЗИ-Бургас на:
0 Един брой 48 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов суич с допълнителни

4бр -Сйзсо Сата1узт. 29601, Зтагг Маттавеа 48 роп 613, РоЕ, с допълнителни 4 бр.
хЮ ЗРР, ТАМ [,Це: Ж/З-С2960Ъ-8М-48Р3;

: Един брой 24 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов суич с
маршрутризиране Ъауег 3 Аоуапсеа е допълнителен мрежов модул 4 х 1С1Е
Неш/ОпсМооще + 8 бр. БРР- Сйзсо Сата1узт 3850 24 Рогг РоЕ 1Р Вазе, “1863850-
24Т-8 с допълнителен мрежов модул С3850-ММ-4-1О+ 8 броя ЗРР модул (П.С-
БХ-УШШ;

2. Гаранционно обслужване на доставените устройства в сроковете, посочени в
настоящия детовор.



(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 М) 2 от настоящия договор и Ценовото предложение -

Приложение 119 3 от настоящия договор: които са неразделна част от настоящия договор и
в

сроковете по раздел 11 от настоящия договор.

П. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставка на
1 /един/ брой 48 портов ракмаунт

смарт мениджмънт гигабитов суич и на
1 /един/ брой 24 портов ракмаунт смарт мениджмънт

гигабитов суич в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 28 /двадесет и осем/ календарни дни

от датата на сключване на договора (съгласно Техническото предложение на участника,

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ).
(2) Срокът на гаранционното обслужване на 48 портов ракмаунт смарт мениджмънт

гигабитов суич е 36 /тридесет и шест/ месеца, а на 24 портов ракмаунт смарт мениджмънт
гигабитов суич е 12 Отванадесет/ 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.

1111. ЦЕНИ И НАЧИННА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор по обособена позицияМ 3 „Доставка на

мрежовгшщщтд-шшг/е тове-“:. съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от

ВЪЗЛОЖИТЕПЯ ценова предложение е както следва: 9637,00 (девет хиляди шестстотин

тридесет и седем) лева без ДДС или 11 564,40 лева (единадесет хиляди петстотин

шестдесет и четири лв. “ четиридесет от.) с ДДС.

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

Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора. Единичната
стойност

на 48 пор гов рама аут от мениджмънт гигабитов суич е 1 287,00 (хиляда двеста

осемдесет и седем) лева без ДК.“ или 1 5414340 лв. (хиляда петстотин четиридесет и четири

лв. и четиридесет ст.) с ДПС. Ед» ннчната ст сйпост на 24 портов ракмаунт смартмениджмънт
гигабитов суич е 8 35000 (осем хиляди триста и петдесет) лева без ДДС или 10 020,00 лева

(Десет хиляди и двадесет) с ДДС .

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: “падне-кто на доставката по този Договор. Цената по ал. 1 включва цена

за доставка на ”с.мл “ . в която се включва цена за доставка до сградата на

РЗИ " Бургас (опаковка., р кован, митни сборове), техническа документация.

ръководства за употреба. . .“.351111121011110 обслужване и други преки и непреки разходи,
печалба, търговски отстъпки и др. под.

т „,.„ 5... .

(4) Цената ПО ЕЛ. 1 е ОКОНЧЗТСЧНЗ И не подлежи на промяна за срока на ДСЙСТВИС на ДОГОВОРЗ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвт
възнаграждение за изпълпс

“"”/1181311. че цената за Изпълнениена ДОГОВОРВ. е СДИНСТВСНОТО

12! ЦСЙНОСТИГЕ ПО ДОГОВОРЗ.

Чл. 4. Цената по договора се заплаща:



(1) 100 % Авансово в размер на 11 564,40 лева (единадесет хиляди петстотин шестдесет и

четири лв. и четиридесет ст.) с ДПС 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, обезпечаваша авансово предоставените средства:

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

Банка: Райфайзен банк;
Банков код (В1С): КЕВВВОБР;

Банкова сметка ПЗАЧ: 3062 1221313 91 5 320 0155 31;

2. когато с 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 навалидност 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, декларираш. че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил някое от договорните
си задължения;

3. когато е застраховка - “рябва 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 239,1 1 лв. 1” веси; осемдесет и девет лв. и единадесет ст.). 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. ВЪЗЛОЖИГШМТ пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията, обезпечаваща

авансово предоставените средства. в случай, че договорът е бил прекратен по каквато и да е

причина и И3171ЪЛНИТЕЛЯТ 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/решизирането на представената гаранция е до размера на неусвоения
аванс.
7. В случай. че ИЗПЪЗПЧИТЕПЯГ доброволно е изплатил обратно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

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

условията, описани в т. 4, ВЪЗЛОЖИЪЕЛЯТ 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 поскъпване на дължимата сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Оригиналът на гаранцията. обезпечаваща авансово предоставените средства се връща на
ИЗПЪЛНИТ1531)? след като той е извъръ ш работа равностойна на изплатения и обезпечен

с гаранцията аванс и * 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 ДОГОВОРЗ неустойка за СЪОТВСТНИЯ случай
на неизпълнение.

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

следните случаи:

- При пълно неизпълнение. в тч. 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.
Н.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 обезщет сние в по-голям размер.

Чл. 5 (1) Плащанията се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по

посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова. сметка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи премени на посочената смс/ша в срок от 3 (три) дни считано от момента на

промяната. в слу ”"., че БДЗПЪЛЪ-[УГГЪПЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок. се

счита, че плащанияга са надлежно извършени.

РУ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимо сшю в случай,- че избрания за изпълнител посочил в офертата си, че ще

ползва подизпълнители)

Чл. 6. (1) ПОДИЗПЪЛНИГЕЛИГЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, 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,
ВЪЗЛОЖИГЕ.][ЯТ заплаща възнатраждепие 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 ВЪЗЛОЖИТЕТШ в :”?„дневен срок от получаването му.

(5) Към искането ИЗПЪШ-ШТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗПОЖЪ ТЕТЛЯТ 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 ИЗПЪЛНИТЕПЯ .



У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИГЕЛЯ 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 упълш 1101 1и лина, които121 удоьтоверятприемането на доставката на компютърните
устройства;
(4) да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,
намиращи се при В .„ЛОЖИ 1111191. необходими за изпълнението на договора;
(5) да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неооходимото съдействие и достъп до обекта и
съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
(1) Иска си.“ ИЗПЪЛНЪ/ЕТЕЛЯ да изпълни доставката на компютърните устройства в
срок и без отл.птопе. ...,
(2) Откаже 11 исмането и заплащането на установената с настоящия договор цена, докато
ИЗПЪЛНИ1 [ЯТ 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
установенотс в настоящия договор и приложенията към него;
(3) Иска от ИЗПЪЛНИТЕНЯ отстраняване. на отклоненията и/или недостатъци на
компютърните устройства, в сроковете и при условията на настоящия договор;
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се с отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят
компютърните устройства или не представи изискуемите документи относно
компюгърните устройс-ь :! оттт „се приеманего на компютърните устройства, както и да
откаже да ззплчи г... . 1.ъ31.а1ра21:ление, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора
(571)„(:. ЗНДТ; 13311.1 А! 1117111 1111! :.1 ЧЕЪСТИ СЕРИНЦННТЕЕ, обсзпечаваща Изпълнениена договора ПО
реда И при условията. предвидени В СЪЩИЯ.

171. ПРАВА И ЗАДЪЛЖТЕНИЯНА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИГЕЛЯТ има право да получи цената на доставените компютърни
устройства и заплащане на услугите по този договор в размер и срок, съгласно чл. 3 от
ОГСБОрСъ.п 11. (1) ИЗПЪШ111ТЕЛЯТ-с 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 гар?:ц *[()ГНО обслужване на компютърните устройства;
4. да действа с грижата па добр:.-:я 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 ВЪЗЛОЖИГЕЛЯ за проблеми. възникнали при изпълнението на договора
и за мерките, предприети за тяхното решаване;
6. да осигури подходяща опаковка на компютърните устройства, каквато е необходима за
ПРЕДОТВрЦТЯНПНС 113 1101! -.,*.(31.“(.Т(* Ц..1 РЪШВЗЛ553Ц3ТО ИМ ПО време на превоза, натоварване,
разтоварва. : 11 пък



7. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение
предмета на поръчката и 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 спши! икания и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕПЯ. В случай. че „документите са на чужд език, следва да бъдат придружени с
превод на бългщжжп език

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

(4) Ако не]представянето по. 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/или подмяна на дефектни части.

(2) 1/1311ЪЛНИПЕЛЯТ се задължава да достави компютърните устройства с всички
необходими кабели и аксесоари за инсталиране и необходими за нормалната им работа.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЗШТ се задължава всички компоненти (хардуер и софтуер) на
доставените компютърни устройства да бъдат съвместими и да отговарят на всички
стандарти в 1: си) блика България за ергономичност и пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯГ се задължава доставените компютърните устройства да са нови и
оригинални, да са нсрециклирани. 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 :; тандартизиранатаелектрическамрежа в Р България. Компютърни
устройства трябва да съответстват на изискванията на европейските стандарти за
електромат ни [на съвмес тимос. и да има: прикрепена СЕ маркировка.

У! 1. ПРИЕМАНЕ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗПОЖИТЕЛЯТ :.щостоверяват приемането на компютърните
устройства с првето-предавателен тото. ол 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 наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа занедостатъци.
(2) Рекламации по компютърните устройства могат да се правят в момента на подписванена приемно - предавателния протокол.
(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на компютърните устройства се правятв срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

УПИ. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка накомпютърните устройства както следва: за 48 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов
суич е 36 /тридесет и шест/ месеца, а за 24 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитовсуич е 12 /дванадесет/ месеца от оторизиран сервиз на производителя.(2) Срокът започва да тече от датата. на приемно - предавателния протокол за доставка накомпютърните устроиства.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на компютърнитеустройства, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение приспазване на уменията, описани в гаранционната карта.
Чл. 20. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на компютърните устройства сеправи по телефон или писмено по ел. поща.
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когатое констатирана.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕШП се задължава да извършва гаранционно обслужване на
комшоттрнитс устройства на място в рамките на гаранционния срок, както следва:1. време реакция (онстагщзапена проблема -до един календарен ден от съобщаването запроблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;
2. време за отстраняване на проблема - не повече ОТ 14 календарни ДНИ след констатиранена проблема ПО прВДХОДННТЗ ТОЧКЗ.

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

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 дефектираличасти. които не са подменени отнето, както и за вреди, настъпили в резултат на действиятана трети лица, извършили ремонт на вещта.

(3) В случай. че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведоменв рамките на. таранционния сезон. 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 тамян. ти са за. сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При повреда. ОТСТрЗНЯВННЕЗТО на КОЯТО е ОТНСЛО ПОВСЧС ОТ една ССДМИЦЗ, СРОКЪТ нагаранцията СС УДЪЧЖНВ“ С БРОЯ на ,. ”Ге. 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 тодността 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 правсмопптягаси 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 се логнали или са били повредени. ако това е станало поради недостатъци на
компютърните устройства.

Чл. 26. В случай, не 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. ( ]) В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия
договор, ИЗПЪЛНИГЕЛЯТ 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
просрочеъ ден., но не гювеч 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 В ЪЗШЗДгШ/тТЕ] :” Я при: Банка ДСК В1С ЗТЗАВОЗР
ШАРШСШЪТЗАЛЗ”(ЮЗ1006-30801. ”

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

Чл. 30. Независимо от нашата тен» на неустойките. страните могат да искат обезщетение
но обшия ред за ЦРАЧЦПСНА им вреди, ако техния размер надвишава уговорената
неустойка.

Х. КОНФЩДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за
другата страна, стаи-ела й известна при или по повод сключването на договора, включително
в хода на о-Сч

. .т-д. :чка. която страната, за която се отнася информацията, е
посочила писмено, че е кот-тфиденниална.



(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) ИЗПЪЛНИТШБП ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденцишна информация. свързана с дейността и предмет на този договор, с
изключитсл :а цел да изпълни зшълзкенилта си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може Да дава конфиденциална информация на трети лица и да
участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗПОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка
непубликувана или конфиденцицнаинформации, получена в хода на одитния процес, освен
ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Конфиденциттната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично
писмено упълномощени да :( 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 1це.бъде даван достъп до конфиденциалната
информация.
(6) .?Еицага, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за
конфиденцшщпесг, както и че им с 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) Приприказва-нити. тъп-нъ: :*го на договора или при искане наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички
предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х1. СПИРАНЕ АЗПЪЗЕНЕНИЕТО НА ДОГОВОРАПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИИЛИ
НЕПРЕДВИДЕНМ ()БСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯИ 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 СТРЗН ”Е... “(3113 е (тлтвпо не. изпълни са до задължение по договора е била в забава,
тя не може да се позовава на изкшсд шевни или непредвидени обстоятелства.

(3) ,.Изкпочнг. сбогом “слиза“ 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 опасчсст за живота или здравето на хората, за
околиите. ср :да, за. общ,-с.“; -

„ за. иат-„зюгнллатасигурност, за отбраната на страната



ИЛИ МОГЦТ съществено Да затруднят ИЛИ да нарушат нормалното изпълнение На
НОРМЗТИВНОУСТЗНОВСНИдейности на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ.

(4) „Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, които
са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени приполагане 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 непредвидениобстоятелства се показват от засегнатана страна с подписването на двустранен констативен
протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието им.

(2) Докато трае ИЗКШОЧИТСЛНО ИЛИ НСПРСДВИДСНО обстоятелство, изпълнението на
ЗЗДЪЛЖШЧИЯТЗ! И свързаните с ТЯХ насрещни задължения не спира.

ЧЛ. 35 ИЗМСГЕНИЯ В КЛИУ?ИТС 1151 „договора са ВЪЗМОЖНИ само при условията на Закона За
обществените ПОРЪЧКИ. С ГЮДПИСШЩЕТО на допълнително споразумение ОТ страните, което
става неразделна част от ДОГОВОра.

ХН. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Настоящият договор се прекратява (: 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 е доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че
член на управителния срга : 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 пре-тьтения по служба или за подкуп (корупция), както и за
престъпленин, с...!„дтглни .; - .

4. при условията
гот-:.: (: престъпна “рупа;

дати:. 112 от 3911.

Х1П. СПОРОВЕ

Чл. 38. ВС г по: г:.тсроьщ "

. зпт тъпите или
неговата пепо)"
добронамерено.

възли-г: а във връзка с настоящия договор, по повод
.псуг , в::зпо-штелно споровете, породени или отнасящи се до

чтв-».Т(:лъ;ог:т и л: прекратяват-те. страните ще уреждат доброволно и

ЧЛ. 39. АКО ПО ПЪТЯ Нд ПРЕГОВОРИТЕЗ не МОЖЕ: да се ПОСТИГНС съгласие, ВСИЧКИ спорове ще серешават от КОМПВТЕНТНИЯСЪД. определен ПО правилата на българското законодателство.



Х1У. ЗАКЛЕОЧИТЕЛНИ 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 договорт. където : зти/тьтно „сгеточно изпълнение" следва да се разбира
пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във
времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на
дължимото).

Чл. 41. Ако друго не е ут отворено,дните в този договор се считат за календарни.
Чл. 42. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.
ЧЛ. 43. КОГ3.ТО В хода на изпълнение на работата ПО договора ВЪЗНИКНЕТ обстоятелства,
ИЗИСКВШЦИ съставяне на ДВУСТрЦНСНКОНСТПТИВСН ПРОТОКОЛ, заинтересованата страна отправя
ДО другата мотивирана покана. С ОбОЗНЗЧСНОТО МЯСТО, дата И час на срещата. УВОДОМСНЗТЗ
страна е ,ЧЛЪНСНЕ Да “ТОТВЪРПН В ТРИПНСВСР СРОК ОТ поканата ИЛИ да ПРЕДЛОЖИ на Другата
страна ПОДХОДЯЦХО време 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 . Нищотчността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени
условия не води до нишозтгностна 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 срещуподпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени
чрез куриер, чрез писмо (: обратна разписка на лице, намиращо се на долуттосочения адресна страната са изпратени по факс на страната, или са изпратени по е-та11 както следва:

На ВЪЗЛОЖИТЕПЯ: гр. Бургас, ул. “ .лександровска”Мз120;
тел. 356 /807 302. 837 313; факс: 056/ 816261
е-тат1: гитСфт-ит-ьигвазсот

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас. ул. „Сан Стефано"На 129, тел. 056/840655, факс1056/81О780
е-та11: оШсеЮЩДЩеХЗОООЩШ

(2) При промя на на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три)
дневен срок от Гтромяната.Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея
адреси, тел./факс, бе], да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполученисъобщения. предизвестил. уведомления. заявки и съобщения и същите се считат за редовновръчени.
(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:
За Възложителя: 1авлина Цонева » ди ектор на Ди екция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел. 056/80731133379130” “ПУ“” " “.,„7, фан-„. .. .. „ми ами: Шиша-ьцгеазюопт;

(тийн: Таня Стоян-Юда .. 0886 77?040, качват]: оШсеЩнотрюхЮООлотЗа Изпълк-



Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна припромяна на банкова си сметка.
(2) При липса на незабавно УВСДОМЯВЗНС, ПЛШЦЗНСТО ПО сметката се счита За. валидноизвършено.
ТОЗИ ДОГОВОР Съдържа СЛСДНИТС приложения, които са неразделна част ОТ него:

Приложение Ме. 1 - Техническа спешщшкаиия
Приложение На 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение Не 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ПриложениеМ 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя
“ егши ш “тълпи-гела. . . /
Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3от ЗОП

“Комплекс 2000” ООД Ю
/ Ат. Михалев!

Директор РЗИ-Бург
/Д-р Г. Паздеров /

Подписите са
Началник на отдел ФСОИ, шити"ш „ зхот зопДирекцияАпфсо при РЗП-Бу “. ” ” "

“/Ц. Димитрова/



”“”/т,”; /*7/И Д?Ми”Зла/% 40 621
на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да
се счита за добавено „или еквивалент“.

минимални изисквания КЪМ техническите характеристики ПО

Обособена позиция М 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“

ТАБЛИЦАШЗ

48 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов суич с допълнителни
”

4бр. портове ЗРР

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество 1 брой

Захранване 81п31е йхеа рошег 511рр1у, 1 10 ю 220У АС

РоЕ Ром/ет оуег Етьегпес (РоЕ). Ауа11аь1е РоЕ Рошег: 370177

Маршритризиране Ъауег 2 Оп1у

Памет Р1а511шетогу 256 МВ; КАМ: 512 МВ ВКАМ

Капацитет за маршрутизиране 104 (ЗЪрз

Пропускателна способност Мррз 77.38 Мррз
УЪАМ Мин. 50 макс. 256

Функционалности 1Ру6 цпйсазг (Шест гоигез: 414; ГРуб ипйсазг 1пс11гесг
гоитез: 128; [Руб втаис гощез: 16; 1Ру6 ти111са51вгоцрз:
1024; 1Ру6 зесигйу АСЕБ: 256

].,3 мрежови стандарти КРС 1256 - 1тете1 Сотго1 Меззаве Ртогосо1 (1СМР)
КоцгегПйзсоуегу, КРС 792 - 1СМР, КРС 791 - 1Р, КРС
793 - ТСР, КРС 768 - ПВР

Сигурност ВРВП, Сотргеьепвйуе 802.1Х; 802.1х зцрроп “11:11

МЕАТ, МиШботайп/ААА соттапо ацгьоишйоп;
АСЪБ, МАС асШгезз/Щеь побйсайоп

Гаранция Минимум 36 месеца

24 портов ракмаунт смарт мениджмЪнт гигабитов суич с
маршругризиранеЪауег 3 Аауапсеа с допълнителен мрежов модул 4 х1СЕ Неш/оти Мобп1е + 8 бр. ЗРР

1



ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество 1 брой

Управление ЗММРП, ЗММРу2с, ат! БММРУЗ; КМОМ; ТРТР;
[тетег (]гоир Мапаветет Ртогосо1 (ЮМР) у], у2, УЗ;
Те1пет; СЦ; ТСР; ПВР

Захранване 350ШАС

Памет Р1а511 Метогу: 26В; КАМ: 46В ПКАМ

Капацитет за маршрутизиране 88 бьрз

Пропускателна способност Мррз 65.47 Мррз
УЪАН УЪАМ 1133: 4000; [ЕЕЕ 802.1О УЪАМ

ЪЗ мрежови стандарти [Р шпсазт тайп; рготосо15 (стане, Коийпв 1пГогтапоп
Ргогосо1 Уегзтоп 1 [К1Ру1], ана вид/2, КЕРпв, Епиапсса
1Шег10г багешауКонъли; Ргогосо1 [ЕЮКР] зшь

Сигурност ВНЗР, АСЪБ, “ЧРЕЗ, Вупаттс АКР Епзресйоп (ВА1)
Гаранция Минимум 12 месеца

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
на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да
се счита за Добавено „или еквивалент“.



При/шта АБС ддс” [],/ш?)#!Й // аз:/им).%;

ОБРАЗЕЦМ.» 7.3.

Важи за обособена позиция 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ М: 3 „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВИ

КОМУТАТОРИ/СУИЧОВЕ“

От: „Комплекс 2000“ ООД .

(наименование научастника)

с адрес: гр. Бургасбул. „Сан Стефано“]ЧЪ 129,
тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780, е-гпаП:отсеФКотр1ех2000дот
ЕИК: 102663899,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИИ 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 СЪГЛЗССН с КПЗУЗИТС на

приложения ПРОЕКТза ДОГОВОР.

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

считано от крайниясрок за подаванена оферти, посоченот Възложителя.

4. Съгласни сме да изпълним доставка на всички посочени в Обособенапозиция На 3

мрежовите комутатори/суичове не по-късно от 28 календарнидни от сключванена договора.

5. Предлаганиятот нас гаранционен срок за:

Мрежов комутатор-48 портов е 36 месеца.

Мрежов комутатор-24 портов е 12 месеца.

6. Производител/марка/моделна:

Мрежов комутатор- 48 портов е С15со Сата1узг2960Ъ Етап Мапавео 48 рог“: (На,

РоЕ, с допълнителни 4х16 ЗРР, ЪАМ Ню: ЩЗ-С2960Ъ-8М-48Р5

Мрежов комутатор- 24 портов е С15со Сага1у5г 3850 24 Роп РоЕ 1Р Вазе, ХУБ-

С385О-24Т-8 + Мешогк Мос1Ц1е С3850-ММ-4-16 + 8 броя ЗРР модул СЪС-БХ-

ММО

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 договораи 100 % гар нция за
авансово Плащане.

*

4 “Жо/“й“ следните:-+7. Декларирам, че при изпълнението на обществ нат" .

вид/модел “х

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

. “и г „ М.."т ХХ
(,



Мрежов комутатор- 48 портов е С15со Саха1узг 2960Ъ ЗшатгМапавеа 48 ротт 613,
РоЕ, с допълнителни 4 бр х1Су ЗРР, ЪАМ Цъе: ШЗ-С2960Ъ-5М-48Р8

Мрежов комутатор- 24 портов е Сйзсо Сата1узс 3850 24 Рот: РоЕ 1Р Вазе, 1115-

С3850-24Т-8 с допълнителенмрежов модул С3850-ММ-4-16+ 8 броя ЗРР модул
СтЪС-ЗХ-ММВ

с параметри, отговарящи/по-добри ОТ минималните изисквания СЪГЛаСНО

Техническатаспецификация,както е посоченов таблицата:

48 портов; ракмаунт смартм Бюфети гигабитов суич : допълнителни 4бр. портове ЗЕР

Количество 1 брой 1 брой

Захранване 5111316 йхей рошег 5црр1у, 110 Со 22ОУ АС 81п31е 6хес1 рошет зцрр1у, 110 то 22011
АС

РоЕ Рошег оуег Ейхстет (РоЕ). Ача11аь1е РоЕ Ром/ет: 370“! Рошег оует Ети-пет (РоЕ). Ауа11аь1е
РоЕ Ром/ет: 3701111

Маршритризира Ъаует 2 Оп1у Ъаует 2 Оп1у

не > -

Памет Р1а511 256МВ; КАМ: 512МВ ВКАМ 256 МВ; КАМ: 512 МВ ВКАМ

тетогу
Капацитетза 104 боря 104 бьрв
маршрутизиране

Пропуска-пелин Мррз 77.38 Мррз Мрр5 77.38Мррз
способност

УЪАН Мин. 50 макс. 256 Мин. 50 макс. 256

Функционалнос 1Ру6 ипйсазг сНтесг. тощее: 414; ]Руб цп1сазпш11гест [Руб цпйсаз: (Шест гоцсез: 414; [Руб

ти гоцгез: 128; [Руб егабс гощез: 16; 1Ру6 тщйсазт уоцрз: цпйсазт шаяк-ес: тощез: 128; [Рчб зъайс

1024; [Руб зесштгу АСЕ5: 256 гощез: 16; [Руб тиШсазъвтоцрз: 1024;
1Ру6 зесщ-йу АСЕз: 256

1.3 мрежови КРС 1256 -1тетеъСотто1МезеавеРгоюоо! (1СМР) КРС 1256 - 1:1(ете1Сотто1Меззазе

стандарти КоцъетВйзсоуету, КРС 792 - 1СМР, КРС 791 - [Р, КРС РгоЮсо1 (1СМР) КоцтетШесоуету, КРС

793 - ТСР, КРС 768 -ПВР 792 -1СШ, КРС 791 -1Р, КРС 793 -

ТСР, КРС 768 - [ЛЗР

Сигурност ВРПП, Сотртепепзйуе802.1Х; 802.1х епрроп “11:11 ВРВН, СотргеНепзйх/е 802.1Х; 802.1х
МЕАТ, МцШйотайп/АААсоштапа ацйюгйгасйоп; зирроп “ти ЪГЕАТ, МиШйотайп/ААА

АСЪЗ, МАС ада:-свете!) поййсайоп
” соттапо ацШогйЪайоп; АСЪЗ, МАС

ааогезз/Шеьпойбсайоп

Гаранция нимум 36 месеца 36 месеца

24 портов рат/(маунт смарт мениджмънт гигабитов суич с маршрутизиране Ъауег 3 Аочапсеа с

„!“/к А 1/3//..

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

чхх/ ““ т .- .... . ““"-””М".“ ““?“зчшх .. „



Предлаганият модел мрежов комутатор-
страница на производителяна следните ЛИНК!

ппрз://шшш.с15со.со

допълнителен мрежов модул 4 :( 16ЕНешогкМоаше + 8 бр. БРР 1
Количество 1 брой

1 брой

Управление ЗММРП, 5ММРУ20, ат! ЗММРЧЗ; ВМОК; ТРТР; ЗММРИ, ЗЕМИ/20, ало ЗММРЧЗ; КМОН;

пиете: Стюпр Мапаветепт.Ргоюоо! (ЮМР) у1, #2, ТЕЛ”; 1тегпе1 СиоцрМапаветепг Рготосо!

уЗ; Те1пес; СЦ; ТСР;ШЗР (16МР)у1, У2, у3; Те1пег; СЦ; ТСР; ПВР

Захранване З50ХУАС
3501УАС

Памет Пази Метогу: 2СтВ; КАМ: 46В ВКАМ Пази Метогу: 26В; КАМ: 46ВВКАМ

Капацитет за 88 6Ър5 .88 Стьрз

маршрутизиране Ц
Пропускателна Мррз 65.47 Мррз Мррв 65.47Мррз

способност

УЪАМ УЪАМ 105: 4000; ЕЕЕЕ 802.1ОУЪАП УЪАМЮЗ: 4000; ГЕЕЕ 802.1О УЪАМ

А ].,3 мрежови 1Р шпсазъ топлиярюсосо15 (Майо,Колин; [Р ипйеазх конния ртососо15 (тас, Колине

стандарти 1пГоппайоп Ргоюоо1 Уегзйоп 1 [ЮИ/1], апаШ, 1п50гтайопРготосо1Чегзйоп 1 [КТИ/1], ана

ШРпв, Епьапсеа 1п1ег10тбагешауКонни; Ргогосо1 Ш,ШРпв, Еп11апсес1 1птепогСтатешау

[ЕЮКР] зшь Колине Рююео] [Е16КР] вшь

Сигурност ВНБР, АСЪБ, ЧПРЗБ, ПупаппсАКР йпзресйоп ВНБР, АСЪз, Ш1Р55, Вупахпйс АКР

(БА!) йпзреотйоп (БА1)

Гаранция Минимум 12 месеца 12 месеца

Предлаганият модел мрежов комутатор- 48 портов може да бъде видян на електронната

страница на производителяна следнителинк:
ппрзШут/ш.сй500.сот/с/еп/из/зприон/зшйспез/саъа1узс-29бО1-48р5-зт-5ш1гсп/тоое1.тт1#мгаь-

доситетз
лира:Лушш.ейзсо.сот/с/еп/из/ргооистз/со11атега1/5ш1Ссьез/сага1узг-2960-1-зег1ез-

вината/баш 511ее1-с78-73766511гт1

24 портов може да бъде видян на електронната

т/с/еп/из/зиррогг/зшпспез/сага1узт-3850-241-5-зш1тсЪ/тос1е1.ьпп1
пара:/Мит.01зсо.сот/с/еп/пз/зцроогг/зшйгсьез/саШУ51-3850-24р-з-зшйс1х/тос1е1Монтана:
оззсс10000283

пара:/шиш.с1зсо.сот/с/еп/п5/5црроп/1пгег5асе
тодц1е/тос1е1.Ъпп1?(1йс1=оззсс10000283

5-тоби1е5/сага1узт-3850-4х-1не-пеш/огК-

тоз://шут.с1зсо.сот/с/еп/цз/зиоротг/Ъпгеггасез-тодшез/1ОООЪазе-зх-

5ф/тоде1.тт1?ойс1=ппс1ейпес1

При изпълнение на об
ползваме(невярнвто се зачертави

явената от Вас обществена поръчка ще-нензваме /няма да

) подизпълнители.Подизпълнител/ище бъде/бъдат

Г

подписите СП заличени съгл. ЧЛ.

Подизпълнител |

х А
Дела от поръчката,ко 0 ще им !

Зба, ал.3 от ЗОП



бъде възложен

(изброите конкретните части и техния обем от обекта на общественатапоръчка, които ще бъдат изпълнени
от подизпълнител): и представетедоказателствоза поетите от подизпълнителите задължения )

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка ще-иоязваме /няма да
ползвамекапацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в
Обявата за общественапоръчка(невярнотосе зачертава ).
(В случай, чеучастникът ще използва подизпълнителиили 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 отнасяза тях съобразноизискването на чл. 66, ал.2 от ЗОП.)

Декларирам, че:
Предлаганите комутатори/суичове са нови, оригинални, нерециклирани, неизползвани

неупотребявани, в производство към момента на подаване на офертата и са в срок на актуална
сервизна поддръжка. Комутатори/суичове са произведени в завод на производителя на
съответната техника/марка.

Предлаганитекомутатори/суичовеса В текущата продуктова ЛИНИЯ на производителя, не
са свалени (УГ ПРОИЗВОДСТВО КЪМ датата на подаване на офертата и са 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 дадено устройствоне може
да изпълнява дадена функция, то устройството ще се приведе в състояние, при което може да
изпълнява функциите, заложени в спецификациятаили ще бъде заменено с друго за сметка на
изпълнителя.

Предлаганата техника притежава сертификат за безопасност “СЕ Маги” или
еквивалентен.мултифункционални устройствасъответстват на изискванията на европейските
стандарти за електромагнитна съвместимост и да са съобразени за работа в стандартизираната
електрическамрежа в Р България.

Доставянататехника ще бъде комплектованас всички необходими силови, интерфейсни и
други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната и работа. Захранването и
кабелните накрайницина силовите кабели са предвИдени за експлоатацияв РепубликаБългария;

Всички компоненти на предлаганата техника са съвместими и отговарят на всички
стандарти в РепубликаБългария за ергономичности пожарнабезопасност.

Гаранционната поддръжка включва труд, резервни части, транспортни разходи, за
доставка на части и всички други разходи, съпътстващиотстраняването на вюникнали дефекти,
технически проблеми,неизправностии т. н.

За предлаганото оборудване ще бъде" осигурен за наша сметка гаранционен сервиз, със
срок на реакциядо 1 календаренден и срок за отстраняванена проблем до 14 календарни дни.
Организация на гаранционнатаподдръжка:

След получаване на заявката за отстраняване на възникнала повреда на компютърните
устройства, направена по телефон или писмено ел. пбща, съдърдкащащнф я за:
НМИЧЩ на повредата, часа и датата, когато е ко статирана, гара ттообслу е ще се

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
Т „з,.„ „ге. , ц-



извършва на място, на адреса на Възложителя - сградата на РЗИ-Бургас в работно за
администрациятавреме (8:30-17:00 часа). „Комплекс 2000” ООД” разполага с достатъчен на брой

сервизни специалисти, готови да реагират в гореспоменатите срокове, за да констатират
действителното състояние и повредата на гаранционната техншса. В случай, че повредата се

покрива от гаранционните условия на производителя, устройството се изпраща в оторизирания от

марката сервиз, като транспортът на техтшката от адреса на Възложителя до сервиза и обратно ще
бъде за сметка на „Комплекс 2000” ООД.

При необходимост от доставка на резервна част, таранционния срок се удължава е периода на
доставката. 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.

Лице за контакт относно гаранционната подръжка: Таня Стоянова, телефон: 0886772040, ел.

поща: оШсеСдКотр1ех2000сот.
(участникът посочваначина на осигуряванена гаранционното обслужване)

гарантираме, че сме В състояние да изпълним качествено и В СРОК поръчката, В ПЪЛНО

съответствие С гореописанотопредложение.
,

Приложения:
1. Декларация,че при изготвяне 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. Декларацияза съответствиес критериите за подбор;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата, не е законният

представител на участника;
4. Документи които потвърждаватхарактеристикитена предлаганата техника;

/техническиброшури от производителя,разпечатка от сайта на производителяс технически
характеристикина техниката, сертификати или дрУГи доказателства!

4. Други (по преценка на участника).

дата О9/12/2019г 5

А А А „-.:
Име и амилия Атанас ев Ра / - ,. е?” :

, дем :

Длъжност
* . .-..„4... --*""Е
пт,.“ *. Надписите са т тгчепзъп |

. НТ - ..».,1
Подпис, печат „лиши ”“ ...,“ ШЛ. чл.ш, и. от

%

,:3 съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОПЖ
, Ж

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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ОБРАЗЕЦ ми 9.3
Важи за обособенапозицияМЗ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ М 3 „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВИ
КОМУТАТОРИ/СУИЧОВЕ“

От: „Комплекс 2000“ ООД
(наименование научастника)

с адрес: гр. Бургасбул. „Сан Стефано““Мз 129, .

тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780, е-та11:оГйсеФКотр1ех2000.сот
ЕШС: 102663899,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

,
Във връзка с обявената от Вас общественапоръчка по реда на Глава двадесет и шеста

от ЗОП с предмет„Доставкана компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на
РЗИ-Бургас“ по следните три обособени позиции: Обособена позиция М 1 „Доставка на
високоскоростни мултифункционални устройства“; Обособена позиция М 2 „Доставка на
МАЗ устройство“; Обособена позиция М 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“,
представяме нашата ценова оферта за изпълнение на общественатапоръчка, както следва:

Общатапредлаганаот нас цена за изпълнение на поръчкатапо Обособенапозиция М 3,
включваща доставка и гаранционнаподдръжкана всички включени в обособенапозиция М 3

устройства, възлиза в размер на:

9 637,00 (девет хилядишесттотин тридесет-и седем)(словом) лева без ДДС или
11 564,40 (единадесетхиляди петстотин шестдесети четири лева и четиридесет

стотинки) (словам) лева с ДДС

В това число:

1. Мрежови комутатор 48 портов бр. 1 1 287,00 лв 1 287,00лв
:

2. Мрежови комутатор 24 портов бр. 1 8 350,00 лв 8 350,00лв

Декларираме,че:
Посочените единични цени без ДДС са крайни и включват всички разходи за

изпълнение на поръчката, доставката им до сградата на РЗИ-Буртас, както и всички данъци ,
(освен ДДС), такси, мита и други преки и непреки разходи, печал чартовскиотстъпки и др.
под. (за нерегистрирани по ЗДДС лица). транспортни разходи/ арванежшуто 0 за
изпълнение на поръчката, гаранционно сервизно обслужване на ястозкатоиМа на

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



всички други разходи за изпълнение на изискванията на възложителя и на техническата
спецификация по ОПМЗ на общественатапоръчка.

Забележка:Предложената цена е окончателнаи не подлежи на промяна. В цената
са включени всички разходи на участника, включително транспортни до мястото за
доставка и за гаранционна поддръжка на място на предлаганата техника. При
несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри,
валидна ще бъде цената, посочена словом. ,

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката, съгласно
сроковете и условията, предложениот нас, които са неразделначаст от договора,

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласнида предоставим безусловна и неотменимабанкова гаранция за авансово предоставени
средства, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнители,
обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставенитесредства и оригинал на фактура
за стойността на авансово предоставенитесредства и съдържаща всички реквизити по Закона
за счетоводствотои гаранцияза добро изпълнениев размер на 3 %.

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъдем
определени за изпълнителна поръчката:
Банка: УникредитБулбанкАД, [БАМ ВСЗЗПМСК76301063983 140,В1СПМСКВСЗР
Титуляр на сметката „Комплекс 2000“ ООД

дата 09/12/2019г
, .

;

Име И фамилия АТЗНЙЙев, РадосТИЧ-Рфд
„„ ,

Длъжност „„Х.. . .
*

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

Предложените отмен цени са обеързващиза целия срокна изпълнение на поръчката.
Ценовото предложение се попълва чат/ниво и без зачерквания,
Предлаганите цепи да се посочат (: лева, до втория знак следдесетичнатазалепил.

Приразминаване на цена изписани с думии ценас цифри се приемацена изписани с думи.

ИМ


