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ПОКАНА

участие в обществена поръчка чрез покана до определенилица по реда на
чл. 191, ал. 1, т. 3- от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“Ме 120. представлявана от д-р Георги Иванов
Паздеров- Директор - публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.13 от ЗОП, Ви
отправя покана да участвате в обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП-
чрез покана до определени лица, при следните условия:

1. Обектна поръчката- доставка на стоки. осъществявани чрез покупка /чл. 3, ал. 1 ,
т.2 от ЗОП/.

2. Предмет на поръчката - „Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана
облачна система за следене и наблюдение на тежестта температура”.

Основен СРУ код: 32323500.
Поръчката включва избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж,

внедряване и гаранционна поддръжка на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна температура.

Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и минималните
изисквания, на които трябва да отговаря доставената техника, са посочени в Приложение
М.» 1, неразделна част от настоящата покана. Предлаганата гехника трябва да отговаря на
изискванията, посочени в Приложение М91 от настоящата покана или да притежава по -
добри параметри. Минималното количество на поставените термокамери -2 /два/ броя с 2
/два/ броя монитори.

Изпълнителяг следва да изгради на локално ниво свързаността на системата.
Изпълнителят следва да инсталира необходимия софтуер чрез който ще се осъществява



видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната температура на
преминаващите. Изпълнителят следва да осигури поддръжка от минимум 24 месеца на
решението и сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за срока на
договора.

3. Цел на обществената поръчка:
Поръчката се възлага с цел извършване на превантивен контрол чрез температурен

скрининг на пътниците влизащи на територията на Република България през граничните
контролни пропускателни пунктове (ГКПП), находящи се на територията на област
Бургас, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и

ограничаване на разпространението на СОУ/1049.
4. Правно основание за откриване на процедурата и мотиви за избор на

процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП:
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка

на основание чл. 191. ал.1, т.3 във връзка с чл. 20, ал.3. т. 2 от Закона за обществени
поръчки /ЗОП/и в съответствие с 5131, ал.3 от ПЗР на ЗОП. Съгласно % 131, ал.3 от ПЗР
на ЗОП и чл. 1, т.2. 6 “а“ от ПМС На 332/ 13.12.2019 г. за приемане на график за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, за настоящата
обществена поръчка се прилага редът за възлагане, Действащ до 01 .1 1.2019 г.

РЗИ-Бургас обосновава възлагането на обществената поръчка по реда на чл. 191,
ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, като отчита следните обстоятелства:

Със Заповед М РД-01-109/04.03.2020г. на г-н Кирил Ананиев- министър на
здравеопазването на ГКПП -Малко Търново е разкрито временно звено за граничен
здравен контрол на Гранично пропускателен пункт е непрекъсваем режим на работа, чиято
дейност се осигурява изцяло с персонал от страна на РЗП-Бургас. За осъществяване от
страна на РЗИ-Бургас на въведените от Министерство на здравеопазването задължения по
ефективен граничен здравен контрол. както и с оглед необходимостта от превантивен
контрол чрез температурен скрининг на пътниците влизащи на територията на Република
България през граничните контролни нропускателни пунктове, което е основна мярка за
ограничаване на разпространенисто на СОХ/1В-19, е необходимо дейността на временно
звено за граничен здравен контрол на ГКПП -Малко Търново да бъде подсигурено със
интегрирана облачно система за следене и наблюдение на телесна температура.

Налице са следните изключителни обстоятелства, които непосредствено
застрашават живота и здравето на хората, и които са предизвикани от непредвидими за
възложителя събития, а именно обявена от Световната здравна организация пандемия от
СОУ/1049. извънредно положение в Република България. обявено с решение от 13.03.2020
г. на Народното събрание, всекидневно увеличаващия епидемичен подем на СОУШ-19 по
данни на Националния оперативен щаб.

С оглед на обстоятелството, че финансовите средства, необходими за настоящата
поръчка са предоставени на РЗП-Бургас със Заповед Мз РД -03-20/16.03.2020 г. на Главния
секретар на Министерство на здравеопазването, както и предвид неотложността от
въвеждане на адекватни противоепидемичт-ти мерки в условията на епидемично
разпространение на СОУ1В-19, с оглед задължението за спазване на препоръките на
Националния оперативен щаб и в изпълнение на заповеди Ме РД-01--124/13.03.2020 г. и с
На РД-1-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. РЗИ-Бургас е в
невъзможност да спази сроковете по чл. 188. ал. 1 от ЗОП. Спазването на горепосочените
срокове съществено ще затрудни и наруши нормалното изпълнение на
нормативиоустановените дейности от страна на РЗИ-Бургае, които са насочени към
опазване живото и здравето на населението на област Бургас.

5. Място на изпълнение: Граничните контролни пропускателнн пунктове (ГКПП).
находящи се на територията на област Бургас- ГКПП Малко Търново и ГКПП Летище
Бургас.

6. Източник на финансиране:Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени
от Министерство на здравеопазването.



7. Прогнозна стойност на обществената поръчка. Максималната обща стойност
на обществената поръчка не следва да надвишава 12 142,00 лв. (дванадесетхиляди сто
четиридесет и два) без вкл. ДДС. Посочената по-горе прогнозна обща стойност
представлява максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя,

При изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка. при спазване на
чл. 21 от ЗОП, възложителя е включил всички плащания без данък върху добавената
стойност (ДДС), известни му към датата на нейното откриване. Взет е предвид размера на
предоставените от Министерство на здравеопазването средства съгласно Мз РД -03-
20/16.03.2020 г. на Главния секретар на Министерство на здравеопазването.

При определяне на реда за провежданена настоящата процедурата са взети предвид
размерите на вече разходваиите средства от страна на РЗИ-Бургас за закупуване, доставка
и монтаж на темокамери през предходните 12 месеца, като е отчетено, че когато се включи
прогнозната сума от настоящата процедура, размера попада в стойностните прагове на чл.
20, ал.3, т. 2 от ЗОП.

8. Обособени позиции: Обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.
Предметът на поръчката е единен, като включва изграждане на интегрирана облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура, и не позволява обособяване на
отделни позиции.

9. Възможност за представяне на варианти в офертите: Няма възможност за
представяне на варианти в офертите.

10. Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата следва да
бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни. считано от крайния срок за
получаване на оферти. Възложителлт може да поиска удължаване на срока на валидност
на офертата си до сключват-те на договор. Не се допуска разглеждане на оферта с по-кратък
срок на валидност от определения.

11. Изисквания за лично състояние:
В обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни

физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на
изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията, поставени от
възложителя.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена
поръчка. „Свързани лица" са тези по смисъла на 9 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както следва:

11.1. осъден е влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а -- 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217. чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321. 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

112. е осъден е влязла в сила присъда, за престъпление. аналогично на тези по т. 1,

в друга държава членка или трета страна;
113. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен. доказани е влязъл в сила акт на компетентен
орган.

11.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП.
115. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, е който се доказва декларираната

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за
подбор;



6) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

11.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата. в която кандидатът или

участникът е установен;
11.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертаТа участниците

подават декларации по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1. 2 и 7 от ЗОП и декларация за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона за обществените поръчки Декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 7 ЗОП (по образец) се подписва от лицата,
които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно
лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. т. 3 - 6 ЗОП (по образец) се
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

,

1 1.8. Възложителят отстранява от участие участник, който е регистрирано дружество
в юрисДИКЦия с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице е дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско
дружество/консорциум - участник в настоящата процедура, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от този
закон.

За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците
подават декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец).

11.9. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчки участник, който
е свързано лице по смисъла на 5 2, т. 45 от ДР на 3011 с друг участник в обществената
поръчка.

За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците
подаватдекларации по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 1 1 от ЗОП (по образец).

11.10. Участник. за когото са налице основания по т. 1-7, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да
докаже, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

6) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно с съдействал на

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че

предприетите от участника мерки са достатъчни. за да се гарантира неговата надеждност,
възложителят не го отстранява от участие.

11.11. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).



За горните обстоятелства участниците в процедурата, следва да представят
декларация по образец от настоящата документация за липсата на обстоятелствата по чл.
69 от ЗПКОНПИ. (По образец).

12. Изисквания за правоспособност за упражняване на професионалнадейност:
не се поставят.

13. Изисквания за икономическои финансово състояние: не се поставят.
14. Изисквания за технически и професионалниспособности:
Участникът следва да е внедрил и да прилагат в дейността си система за управление

на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги, информационни и

комуникационнитехнологични решения, по стандарт ЕМ 150 27001:20ХХ или еквивалент,
за което да има издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета
на поръчката.

15. Критерии за възлагане.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната

оферта”, която се определя въз основа на „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
16. Отварянето на офертите ще се извъпши на: 23.03.2020 г. от 10:00 часа в

заседателната зала на стаж У-ти, в сградата на РЗИ - Бургас, ул.”Александровска” На 120.
17. За участието си в обществената поръчКа следва да се подаде оферта, в която да

се приложат всички необходимите документи за доказване на съответствието си с
изискванията на възложителя.

18. Подаването на оферти следва да бъде извършено до 17:00 ч. на 20.03.2020 г. на
адреса на Възложителя - сградата на РЗИ - Бургас, ул.”Александровска” На 120, етаж 1 -

деловодство.
19. Съдържание на офертите: Офертата трябва Да се изготви и представи в

съответствие с изискванията, посочени в настоящата документация и в Глава 26 от ЗОП.
- Административни сведения с опис на документите, съдържащи се в офертата,

подписано от участника;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. . -6 от ЗОП;
-Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл. 3, т. 8 от

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник на основание чл. 101, ал. 11 от

ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;
-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
-Техническо предложение, съдържащо:
а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата

спецификация и изискванията на възложителя;
б) Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
в) Сертификат по стандарт ЕМ 180 27001:20ХХ с обхват интегрирани електронни

далекосъобщителни услуги, информационни и комуникационни технологични решения,
или еквивалент;

г) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписано офертата, в случай, че
офертата не е подписана от законния представител на участника,.

д) Декларация за съгласие за участие като подизнълнител/трето лице (ако е
приложимо)

- Друга информация и/или документи по преценка на участника.
- Ценово предложение. Ценовото предложение трябва да е в български лева.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава

общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата
трябва да съдържа копие от документ (договор или друго), от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;



б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Представляващият обединението или всички лица в обединението пОдписват и

подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението,
предложението за изпълнение на поръчката, ценовото предложение и други.

20. Сключване на договор. Преди сключването на договора, Възложителят
изисква от участника, определен за изпълнител да представи актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка,
съгласно ЗОП.

21. Настоящата покана е публикувана на Профила на. купувача на страницата на
РЗИ -Бургас, съгласно разпоредбите на ЗОП.
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Ш
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на
интегрирана облачни система за следене и наблюдение на телесна температура”

1. Термо камери, с монитори, разположени на следните гранично пронускателни
пункт/ове:
1.1. ГКППМалко Търново-1бр.
1.2. ГКПП- Летище Бургас- 1 бр.;
Технически спецификации на камерите и техническо решение за реализация.
Камерите и облачната система за наблюдение и измерване на телесната температура,
следва да включва цялостно изграждане на свързаност, доставка и монтаж на камери
и оборудване необходими за проследяване на отклоненията на телесната температура.
Предложеното решение следва да поддържа интеграция със софтуерната система на
ГКПП/пунктове. Решението следва да осигурява работоспособност на необходимата
техника за наблюдение 24/7/365 при необходимост.
Описание на изискванията за изгражданена цялостно решение за наблюдение на

територията на ГКПП:
За изпълнение на поръчката Изпълнителя следва да извърши следните дейности във
всяко едно ГКПП от заданието:
3.1. Изпълнителят следва да достави, монтира и инсталира термо камери със следните

минимални изисквания:
0 да п0ддържа наблюдение на температурни събития и термично покритие при

отклонение на пределните стойности от 37,20 до 410 на температурни граници
да се генерират автоматични аларми;

. да поддържа измерване на температурния диапазон на обектите в минимум до
20 различни Дефинирани зони в термалното изображение;

. да поддържа работоспособност в температурния диапазон минимум от -400 До
+550 ” С;

0 да поддържа в един кадър едновременно 20 обекта. които нарушават алармата
(т.е. са с по-висока температура от зададената) и да се вдигне нотификация
звукова и/или светлинна;

. да улавя всички субекти в кадъра и да вдигне нотификация, не само за субекта
с най-голямо отклонение;

. да поддържа термична двойна камера с термично наслагване за локализиране
на така наречените горещи точки във визуалното изображение;

. камерите следва да поддържат и да използват стандартна съвместимост на
Рошег-оуег-Етнетет(РоЕ);

. да визуализират температурни вариации, До 0,05о С;

да поддържа с оптични сензори за изображение и термичното изображение в
един прозорец;

. Възможност за едновременно изображение в един екран от визуалната и от
термо камерите;

3.2. На показно ниво Изпълнители!“ следва да изгради свързаността на системата;



3.3. Изпълнителят следва да инсталира необходимия софтуер. чрез който ще се
осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за промяната на телесната
температура на преминаващите;

3.4. Изпълнителят следва да осигури поддръжка от минимум 24 месеца на решението
и сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за срока;

3.5. Участниците следва да са внедрилн и да прилагат в дейността си система за
управление на ИНТЕГРИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ, по стандарт ЕМ 180 27001:20ХХ или еквивалент, за което да има
издаден валиден сертификат с предмет, идентичен или сходен с предмета на
поръчката;

3.6. Камерите, които ще бъдат използвани за изграждане на системата да бъдат нови
и неупотребявани;

4. минимални технически ИЗИСКВЗНИЯна термо камерите:

СПЕЦИФИКАЦИИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
. Минимални изисквания/
Микропроцесор - 1.МХ 6 Впа1 Соге 1пс1. СРО (1 ОВ КАМ, 512 МВ Пази)
Н.264 Нагбшаге-Сооес(”ранни/ЮФ Пинтапоп ауа11аь1е; ошрцт Етаае Гоппат ор ю ОХОА)
Клас на защита: минимум 1Р66 ало 1К06; “1111 зесопо 6МР зепзот 1пооц1е: 1К04 ми]
В036 [о В237, 1К06 ми В016
Температура на околната среда (обхват, вкл. Съхранение) -40 10 60“С/-40ю 1400?

(со1с1 Ъоот Егопт -300С/-220Р)
Вътрешна памет за съхранение БЧК (минимум 4 ОВ штсгоЗВ)
Микрофон/говорител
1651?! 161(Н2 НВ шйдеьапо ащйо (Ориз собес)
Раззйуе 1пГгатес1 зепзог (РШ)
Температурен сензор
Шоков Детектор
Консумирана мощност (обикновено при 20 0 С / 68 О Г)
Максимум 9 )” (10 )” възможност в краткосрочен план)
Интерфейс за свързване: Етнегпет 1008а5еТ/МхВнз/ПЗВ
Интерфейс К8232
Размери (височина х ширина х дълбочина) - максимални размери 210 х 158 х 207 тт
Тегло: максимум 1,320 %

МТВР > 80,000 часа
Поддръжка минимум на следните протоколи: 1Ру4, ТРуб. НТТР, НТТРБ, РТР, РТРЗ,
КТР, КТЗР, ПВР, ЗММР, ЗМТР. ВНСР (с11епт ало зегуег), МТР (снет апо зегуег), З1Р

(сНет анд зегуег) 0.71 1 (РСМА апо РСМП) анд (1722
Гаранционна поддръжка - минимум 24 месеца
Поддръжка на видео кодеци - минимумМхРЕб/М1РЕ6/Н264
МнШзтгеанппЕ
Ми1йсазт поток чрез КТЗР
Макс. формат на изображението (двойно изображение от Двата сензора)
Минимум: 2х 6МР (6144 х 2048)
Възможност за измерване на температура На 2х2 пиксела в
център на изображението (термично петно)
Възможност за задействане на събитие за температури над или под граница между -

40 до 550 0 С / -40 до 1022 0 Е

Цифрово увеличение и панорама
ОМУТР съвместимост
Интеграция на протокол Сепегес



Програмируеми зони на експозиция
Запис на моментна снимка (изображения преди / след аларма)
Непрекъснат запис с аудио
Запис на събития с аудио
ВЪЗМОЖНОСТ за гъвкава. логика на събитията, контролирана ВЪВ времето
ВЪЗМОЖНОСТ за създаване на ССДМИЧНИ графици за записи И действия
Възможиост за прехвърляне на видео и вображения на събитията чрез РТР и имейл
Възможност за възпроизвеждане на видео и ОиаоХ/тешчрез уеб браузър
ВЪЗМОЖНОСТ за ДВУПОСОЧСН аудио СИГНЗЛ през браузер
Възможност за анимирани лога на изображението
Мазтег/81ауе функционалности
Създаване на трафик И зона на ПОВСРИТСЛНОСТ
ВЪЗМОЖНОСТ за създаване на персонализирани ГЛЗСОВИ СЪОбЩЕНИЯ

Опция за ЧОХР телефония (аудио, сигнал)
Възможност за дистанционно известие за аларма (мрежово съобщение)
Интерфейс за програмиране (НТТР-АРК)
Възможност за изпращане и получаване на Мх Съобщения

5. Основни функционални изисквания за ТВХНОЛОГИИТЗ за термично изображение
Софтуерното решение и камерите следва да осигуряват технология за термично
изображение чрез безконтактна процедура за изображения, която да предоставя
възможност да се види топлинното излъчване от предмет или тяло. Термичната
технологията за изображения трябва да улавя и показва разпределението на
температурата по обекти, повърхности и предмети. Решението следва да е базирано на
термичната технология, което да осигурява и проследява топлинното излъчване на
обекта на база електромагнитно излъчване, излъчвано от тялото въз основа на неговата
температура. За целта камерите следва да са термографски и да показват информация
за интензивността на топлината в изкуствени цветове (например синьо = по-хладно,
червено : по-топло). По отношение на броя пиксели, разделителната способност е
значително по-ниска от тази за камерите, заснемащи видим спектрален обхват.

6. Гаранционна поддръжкаи техническа поддръжка
Участникът в процедурата следва да осигури възможност за техническа поддръжка по
схемата 24х7х365 - Не1р Пезк, работеща Тгопь1с Т1с1(е1 система, както и електронна
поща на която се приемат уведомления от Възложителя за повреди, прекъсвания и

други форми на неизправност на решението. Да разполага с Не1р Везк система
(система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) е интегрирана
Тгопь1е ттсш система (система за автоматични нотификации при регистриране,
актуализиране, ескалация и решаване на инциденти). Не1р Везк системаТа трябва да
позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и е-тпай] достъпен за
оторизирани представители на Възложителя.



Приложение ”92

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР
Мз РД --... /

Днес, .............. 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, наричана по-долу
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И

2. .................................................................................................................................... ,
ЕИК....................................., представлявано от

в качеството си
седалище и адрес на

управление
наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

на основание чл. 191 , ал. 1, т.3 от ЗОП във връзка с покана участие в обществена поръчка
с предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачно. система за следене и
наблюдение на телесна температура”.
се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и внедряване на
интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура”, съгласно
техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение М91.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши премета на настоящата поръчка 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 монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна температура. Изпълнителят следва да инсталира необходимия
софтуер. чрез който ще се осъществява видеонаблюдението и сигнализацията за
промяната на телесната температура на. преминаващите.
2. Изпълнители: следва да осигури поддръжка от за срока;



3. Гаранционно обслужване на интегрирана облачна система за следене и
наблюдение на телесна температура и сервизно обслужване на предоставеното
оборудване и софтуер: минимум .. месеца

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 3 в съответствие с

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя - Приложение На 1,

Техническото си предложение - Приложение М: 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 11 от настоящия договор.

11. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срок за доставка, монтаж и внедряване на интегрирана облачна система за
следене и наблюдение на телесна температура:. . . .. ...... . ....... календарни дни.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури поддръжка от минимум месеца на

интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна температура и сервизно
обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за срока на договора.

!Н. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Стойност на настоящия договор, съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и

прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯценово предложение е както следва: (. ..) лева без

ДДС или ( ............) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

неразделна част от настоящия Договор.

(2) 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, монтаж и внедряване на интегрирана облачни система за следене и

наблюдение на телесна, сервизно обслужване на предоставеното оборудване и софтуер за

срока на договора, нужната техническа документация, ръководства за употреба,

гаранционно обслужване и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки
и др.

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

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърЖДава, че цената за изпълнение на договора е единственото
възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. Цената по договора се заплаща по следния ред:
Чл. 5 (1) Плащанията се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкова сметка
1ВАМ:

В1С:
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (: длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на посоиената сметка в срок от 3 (три) дни считано от момента на
промяната. 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 (: офертата си, че ще

ползва подизпълнители)

Чл. 6. (1) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 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 отПОДИЗПЪЛНИЧЕЛ,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
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯдо 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 ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на
настоящия договор;
(2) да получи интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;
(3) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,
намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. необходими за изпълнението на договора;

(4) 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 интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура 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 устройствата, както и във връзка с окомплектовката им с
принадлежности и документи, съгласно установеното в настоящия договор и

приложенията към него:,
(3) Иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на отклоненията и:”или недостатъци на
интегрираната облачни систеМа за следене и наблюдение на телесна температура;
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията. на които трябва да отговаря
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура или не
представи изискуемите документи, възложителят може да откаже приемането или



заплащането на съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора.

У1. ПРАВА И ЗАДЪЛЪКЕНИЯ НА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на интегрираната облачна система
за следене и наблюдение на телесна температура и заплащане на услугите по този договор
в разме и е ок, съгласно чл. 3 от Договора.
Чл. 11. ЗП ЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл, 1 от настоящия договор, в срок по чл. 2;
2. да прехвърли па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура;
3. да осигури гаранционно обслужване;
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 определи длъжностно техническо лице. което ще упражнява контрол по

изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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.

Чл. 13. (1) Страните изготвят и подписват протоколи за удостоверяване на извършването
на техническо обслужване на интегрираната облачна система за следене и наблюдение на
телесна температура във всеки отделен случай. както и удостоверяване на извършените
ремонти и/или подмяна на дефектни части.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави всички устройства по интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура е 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 устройства да бъдат съвместими и да отговарят на всички стандарти в

Република България за пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените устройства да са нови и оригинални, да
са нерециклирапи, неизползвани. да са в текущата продуктова линии 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.

УН. ПРИЕМАНЕ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверяват приемането на
интегрираната облачни система за следене и наблюдение на телесна температура е

приемо-предавателен протокол за извършената доставка.



Чл. 16. (1) Интегрираната облачиа система за следене и наблюдение на телесна
температура следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
като за извършената доставка се съставя протокол между страните.
(2) При предаване на интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 12.

Чл. 17. При предаването на устройствата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за
недостатъци.

У1Н. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕ]1ЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на
интегрираната облачиа система за следене и наблюдение на телесна температура за срок

..месеца
(2) Срокът започва да тече от датата на приемо - предавателния протокол за доставка на
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура, указано в
Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията,
описани в гаранционната карта.

Чл. 20. Заявката за отстраняване на възникнала повреда на интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура се прави чрез Не1р Везк
система, която позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и е-таН
достъпен за оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

интегрираната облачиа система за следене и наблюдение на телесна температура, както
следва:
1. време реакция за констатиране на проблема ,. до...
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

...от съобщаването за проблем от

2. време за отстраняване на проблема - НЕ“ ПОВСЧС ОТ

проблема ПО ПрСДХОДНЗТа ТОЧКЗ.
. СЛСД КОНСТаТИРЗНС на

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

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕДЯТ 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 устройства или част с ново/и със същите или по-добри характеристики,
ако недостатъкът го прави нег0дно за използване по предназначение. Всички разходи по

замяната са за сметка на ИЗПЪЛЪМТЕЛЯ.

(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 гаранционння период дадено устройство от интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура получи повече от три
дефекта, то се заменя с равностойно ново.

1Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи оттоворност за точното изпълнение на Дейностите по този
Договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации на ВЪЗПОЖИТЕЛЯ,
Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪ]11*1ИТЕ31Я.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставените устройства от
интегрираната облачна система за следене и наблюдение на телесна температура, 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 устройството и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с
разноските по договора;
2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЗШ;
3. да иска да му бъдат предадени 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 интегрираната облачна
система за следене и наблюдение на телесна температура.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато интегрираната
облачна система за следене и наблюдение на телесна температура е погинала или е била
повредена, ако това е станало поради недостатъци на самата система.

Чл. 26. В случай. не бъде съдебно отстранен от закупената интегрираната обначна система
за следене и наблюдение на телесна температура, 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, 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.

Чл. 28. При пълно неизпълнение на задълженията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разваляне на договора и заплащане на неустойка в размер на 20 % от
цената на договора.

Чл. 29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право на обезщетение за забавено пиащане 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) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЗ1ОЖИТЕЛЯТ 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 конфиденциална информация на трети лица и да
участва 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) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат
върнати на ВЪЗЛОЖИТЕПЯ.

ХП. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ
ИЛИ 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 СЛСДВЗЛО Да ИЗПЪЛНИ свое ЗЦДЪДПКФНИС ПО ДОГОВОРЗ е била В

забава, ТЯ не Може да се позовава Нд ИЗКПЮЧИТСЛНИИЛИ непредвидени ОбСТОЯТСПСТВВ.

(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 ДОГОВОРЗ 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.

Х1Н. 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 недействитслност или прекратяване. страните ще уреждат
доброволно и добронамерено.

ЧЛ. 39. АКО ПО ПЪТЯ на преговорите не МОЖЕ да се постигне СЪГЛЗСИС, ВСИЧКИ спорове ще
се решават от КОМПСТСНТНИЯ СЪД, определен по правилата на българското законодателство.

ХП]. 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/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на
дължимото).

Чл. 41. Ако друго не е уговорено, 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. Когато В хода на изпълнение на работата по договора ВЪЗНИКНЗГ обстоятелства,
изискващи съставяне на Двустранен констативен протокол, заинтересованите страна
отправя ДО другата мотивирана покана, с обозначеното МЯСТО, дата И час на срещата.
Уведомената страна е ДЛЪЖНЗ да ПОТВЪРДИ В тридневен срок от поканата ИЛИ да предложи
на другата страна ПОДХОДЯЦЕО време И МЯСТО.



Чл. 44. Когато в този договор е предвидено. че ощзслслено действие или отговорност е за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходи: е 3 това действие или отговорност не могат да се
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълпц. на: към : и: и. н а и изпълнение на договора.

ЧЛ. 45 НИЩОЖНОСТТЗ на НЯКОЯ ОТ КЛЗУЗИТС НО ЦО1НВОР8. ИЛИ на ДОНЪЛНИТСЛНОУГОВОРСНИ
УСЛОВИЯ не ВОДИ ДО НИЩОЖНОСТна ЦРУЖ ?. КПД)за ИДШ НВ. дОГОВОРЗ като цяло.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уве,:гш.пежия. ”Заявка, съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно напрнвчнн. иго 4:21 и писмена форма и са връчени срещу
подпис на страната (чрез законния и при тогаш те.] или друго лице за контакти), са връчени
чрез куриер, чрез писмо с обратна разлив на лице. намиращо се на долупосочения адрес
на страната, са изпратени по факс ча стран ата, ил и са изпратени по е-та11 както следва:

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:....................

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес:......................................
тел.: , факс:
е-шаН:

(2) При промяна на горните дан ни съ: „итндътст (: 1 уана : длъжна да уведоми другата в 3

(три) дневен срок от промяната. А,:о някои и] стпаните промени посочените в
предходната алинея адреси, танц./факс, без да ) ч.:гпомн другата страна, последната не
отговаря за непопучени съобщения, п :сднзтюстъш. уведомления, заявки и съобщения и
същите се считат за редовно връчени.
(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:
За Възложителя:. .......................................................
За Изпълнитепя:
ел. поща ............
Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е планина незабав но да уведоми другата страна
при промяна на банкова си сметка,
(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането но сметката се счита за валидно
извършено.
ТОЗИ ДОГОВОР съдържа СЛСДНИТС ПРИЛС- "11 СЧИЯ. НО!“! 1? [221 [ДСРЗЗЦСЛНЗчаст ОТ НСГО:

Приложение На 1 - Техническа спецшргткшип

Приложение М.» 2 - Техническо продлон-сние на ПЗЛЪЛНИТЕЛЯ;

ПриложениеМ 3 - Ценово предложени: на ПЗГГЩН1ИТЕЗЛЯ;

Приложение Мз 4 - Документи, изискусчти по ЗШ :.

НаСТОЯЩИЯТ Договор се подписа В ДЕН! еднообразни екземпляра - един за
възложителя и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


