
ДОГОВОР
М.: РД -11-34/18.12.2019 г.

Днес, 18.12.2019 год. в гр. Бургас между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. ““Александровска””М9120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана
от д-р Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ,
Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И
2. "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 с предмет: „Доставка на
мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по две обособени позиции: Обособена
позиция На 1 „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на локална компютърна
мрежа“; Обособена позиция На 2 „Доставка на мрежов суич“.
се сключи настоящият договор за следното:

[. 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 да 1 Доставка на мрежово оборудване и надграждане
на локална компютърна мрежа“ и Обособена позиция Ле 2 оставка на м ежов с ич“
наричани по-долу за краткост ”компютърните устройства", съгласно техническа
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ПриложениеМ:].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави описаните по-горе устройства в пълно
съответствие с Техническото си предложение - Приложение На 2 от настоящия договор и
Ценово предложение - Приложение На 3 от настоящия договор.

(3) Изпълнението на предмета на поръчката по обособена позиция На 1 включва
изпълнението на следните дейности:

1. Доставка в сградата на РЗИ-Бургас на:
. Оптичен кабел: 4Р ЗМ 9/125 БЕТ МЗА, м 1, Те1с10т; Мрежов кабел ПТР са:.5: ПТР

Кабел са: 5Е 4Р МАЧ/(3 РУС; 8 портови гигабитови суича В-Шпк ОО-ЗШ-ЗО/Е
8-Роп (316АВ1Т;

. Изграждане на свързаност чрез изтегляне на оптичен кабел между главният
комуникационен шкаф, който се намира на етаж 3 и комуникационните шкафове
на етаж 1 и етаж 4, приблизително 100м.; Монтаж, настройка и аранжиране на 3

бр. 48 портови гигабитови комутатора; Монтаж, аранжиране и настройка на 24
портов гигабитов управляем суич 1ауег 3 аси/арсен; Сегментиране на мрежата на
ХУЪАМ - ве по отдели и дирекции - общо 21 бр.; Доставка и монтаж на 50 бр. 8

портови гигабитови суича в стаите; Изграждане на свързаност чрез монтаж на
мрежов кабел ПТР сат.5 положен в кабелни канали за връзка между



комуникационните шкафове и суичовете по стаите. Приблизително 1800м.;

Изготвяне на проект за логическата свързаност на компютърната мрежа и

сегментираността. Изготвяне на графики.
2. Гаранционно обслужване на доставените устройства в сроковете, посочени в

настоящия договор.

(4) Изпълнението на предмета на поръчката по обособена позиция М; 2 включва

изпълнението на следните дейности:

. Доставка на един брой 48 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов суич
с

допълнителни 4бр. - модел Сйзсо Сата1узт 2960Ъ Бшап Мапавеа 48 рог: (315,

РоЕ, с допълнителни 4 бр. ХК; ЗЕР, ЪАН Ъйе: ЙЗ-С2960Ъ-8М-48Р5;

. Гаранционно обслужване на доставените устройства в сроковете, посочени в

настоящия договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 3 и ал. 4 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 МЕ 3 от настоящия договор, които са нераздеЛНа част от

настоящия договор и в сроковете по раздел И от настоящия договор.

П. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши по обособена позиция М.» 1 доставка на

мрежовото оборудване и надграждане на локалната компютърна мрежа в срок до 60

/шестдесет/ календарни дни от датата на сключване на договора (съгласно
Техническото

предложение на участника, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ). Срокът на гаранционното

обслужване на доставената техника е 36 /тридесет и шест/ месеца (съгласно Техническото

предложение на участника, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ).
Срокът започва да тече от датата на

подписване на приемо- предавателен протокол за извършената
доставка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши по обособена позиция Не 2 доставка на

мрежовия суич в срок до 28 /двадесет и осем/ календарни дни от датата на сключване на

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

Срокът на гаранционното обслужване на доставената техника
е 36 /тридесет и шест/ месеца

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

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

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

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

работно за администрацията време (8:30 „ 17:00 часа).

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави техниката в подходяща транспортна

опаковка, която гарантира запазване на целостта и функционалността
й.

111. ЦЕНИ И НАЧИННА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор по обособена позиция М.) 1 и обособена

позиция М 2, съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ценово предложение е както следва: 9 677,00 (девет хиляди шестстотин седемдесет и

седем) лева без ДДС или 11 612,40 (единадесет хиляди шестстотин и дванадесет лв. и

четиридесетст.) лева с ДДС.

(2) Цената по обособена позиция На 1 Доставка на мрежово оборудване и надграждане на

локална компютърна мрежа“, съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение е както следва: 8 390,00 (осем хиляди триста и

деветдесет) лева без ДДС или 10 068 лева (десет хиляди шестдесет и осем) с ДДС.



(3) Цената по обособена позиция На 2 „Доставка на мрежов суич“, съгласно предложеното

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение е както следва:

1287,00 (хиляда двеста осемдесет и седем) лева без ДДС или 1 544,40 лева (хиляда петстотин

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

(4) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставките по този договор. Цената по ал. 1 включва

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

на РЗИ - Бургас (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), техническа

документация, ръководства за употреба, гаранционно обслужване и други преки
и непреки

разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под.

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

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

възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. Цената по договора се заплаща:
(1) 100 % Авансово в размер на 11 612,40 (единадесет хиляди шестстотин и дванадесет лв.

и четиридесет ст.) лева с ДДС в срок до 10 (Десет) работни дни след представена от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранция, обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставените

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

предоставените средства и съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството.

(2) Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства:

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

Банка: Райфайзен банк;

Банков код (В1С): КЕВВВСЗЗР;

Банкова сметка 1ВАМ: В662 КЕВВ 9155 3320 0155 31;

2. когато е банкова - трябва да отговаря на следните условия: да бъде издадена в полза на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да бъде неотменима и безусловна,да предоставя възможност да се

усвоява изцяло или на части; да има срок на валидност минимум 3 месеца след датата на

сключване на договора, да има стойност, равна на стойността на авансово предоставените

средства, посочена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор. Гаранцията трябва да съдърЖа

задължение на банката да извърши плащане при първо писмено искане от страна на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил някое от Договорните

си задължения;

3. когато е застраховка - трябва да отговаря на следните условия: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва

да бъде посочен като трето, ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може

да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.

Текстът на застраховката предварително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Застраховката

следва да е със срок на валидност минимум 3 месеца след датата на сключване на договора.

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

гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора без ДДС, а

именно по обособена позицияМГ 251,70 лв. и по обособена позиция М92- 38,61 лв. 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.

б. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията, обезпечаваща

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

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

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

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

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

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

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

8. Оригиналът на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства се връща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след като той е извършил работа равн0стойна на изплатения и обезпечен

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

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай

на неизпълнение.

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

следните случаи:

- При пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставеното оборудване не отговаря на

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

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

несъстоятелност.
11.Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да

търси обезщетение в по-голям размер.

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

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

промяната. В случай, че ЪЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се

счита, че плащанията са надлежно извършени.

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

ползва подизпълнители)



Чл. 6. (1) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, койтоще 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,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Разплащанията по ал.3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.
(5) Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Чл. 7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за изпълнение
на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на
настоящия договор;
(2) да получи компютърните устройства на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;
(3) да упълномощи ли да, които да удостоверят приеманетона доставката на компютърните
устройства;
(4) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,
намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
(5) да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и
съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

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

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

договора и приложенията към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за доставка на компютърните устройства, както и във връзка с
окомплектовката на компютърните устройства с принадлежности и документи, съгласно
установеното в настоящия договор и приложенията към него;
(3) Иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на отклоненията и/или недостатъци на
компютърните устройства, в сроковете и при условията на настоящия договор;

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят
компютърните устройства или не представи изискуемите документи относно
компютърните устройства, да откаже приемането на компютърните устройства, както и да
откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора.



(5) Да задържи изцяло или отчасти гаранцията, обезпечаваща изпълнение на договора по
реда и при условията, предвидени в същия.

УП. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените компютърни
устройства и заплащане на услугите по този договор в размер и срок, съгласно чл. 3 от
Договора.
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в срок по чл. 2;
2. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху компютърните устройства
след доставката им;
3. да осигури гаранционно обслужване на компютърните устройства;
4. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност
и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства.
които изискват решение от негова страна;
5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора
и за мерките, предприети за тяхното решаване;
6. да осигури подходяща опаковка на компютърните устройства, каквато е необходима за
предотвратяване на повреждането или развалянето им по време на превоза, натоварване,
разтоварване и съхранение.
7. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение
предмета на 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 спецификация и Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че документите са на чужд език, следва да бъдат придружени с
превод на български език.

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не получи всички
документи по предходната алинея.

”

(3) Срокът започва да тече от датата на доставка на компютърните устройства.

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

Чл. 13. (1) Страните изготвят и подписват протоколи за. удостоверяване на извършването на
техническо обслужване на компютърните устройства във всеки отделен случай, както и
удостоверяване на извършените ремонти и/или подмяна на Дефектни части.

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

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички компоненти (хардуер и софтуер) на
доставените компютърни устройства да бъдат съвместими и да отговарят на всички
стандарти в Република България за еркопомичност и пожарна безопасност.



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

оригинални, да са нерециклирани, неизползвани. да са в текущата продуктова линия на
производителя, да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата и да
са съобразени за работа в стандартизираната електрическамрежа в Р България. Компютърни
устройства трябва да съответстват на изискванията на европейските стандарти за
електромагнитна съвместимост и да имат прикрепена СЕ маркировка.

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

Чл. 16. (1) Компютърните устройства следва да се предадат на мястото, посочено в чл. 1, ал.
3 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за извършената доставка се съставя протокол между страните.
(2) При предаване на компютърните устройства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде
документите по чл. 12,

Чл. 17. (1) При предаването на компютърните устройства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за
недостатъци. ,

(2) Рекламации ПО КОМШОТЪРНИТС УСТРОЙСТЕЗ. МОГЗТ да се правят В момента на подписване
на приемно - предавателния ПРОТОКОЛ.

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на компютърните устройства се правят
в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

У1П. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на
компютърните устройства по обособена позиция Л91 и обособена позицияМ92 за срок от 36
/тридесет и шест/ месеца, от оторизиран сервиз на производителя.
(2) Срокът започва да тече от датата на приемно - предавателния протокол за доставка на
компютърните устройства.

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

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

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на
компютърните устройства по обособена позиция М91 и обособена позиция М92 на място в
рамките на гаранционния срок, както следва:
1. време реакция за констатиране на проблема -до един календарен ден от съобщаването за
проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лине;

2. време за отстраняване на проблема - не повече ОТ 14 календарни ДНИ след констатиране
на проблема по предходната точка.

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



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

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

(3) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен
в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествените
компютърни устройства, устройства или част с ново/и със същите или по-добри
характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.
Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При повреда, отстраняването на която е отнело повече от една седмица, срокът на
гаранцията се удължава с броя на дните, в които техниката не е била в употреба.

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

ХХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

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

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

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

Чл. 26. В случай, че бъде съдебно отстранен от закупените компютърни устройства,
ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯТ 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 веш.

Чл. 27. (1) В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 0,05% (нула цяло нула пет на сто) от общата. цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от общата цена.

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



Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банковата
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: Банка ДСК В1С ЗТЗАВОЗР
1ВАМВ6825ТЗА93003100600801 .

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

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

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

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

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

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

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

изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

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

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденциална информация, свързана с дейността и предмет на този договор, с
изключителната цел да изпълни. задълженията си по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава 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
непубликуванаили конфиденциалнаинформация, получена в хода на одитния процес, освен

ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично
писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора.
Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната
информация.
(6) Лицата, включени в списъка но предходната алинея, подписват Декларация за
конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два
оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал.
5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да
бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при исканенаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички
предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



хг. СПИРАНЕизпълнвнивто НА ДОГОВОРАПОРАДИФОРСМАЖОРНИили
нвпгвдвидвни ОБСТОЯТЕЛСТВА.измвнвния и допълнвния

НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните са причинени в резултат на изключителни или непредвидени
обстоятелства.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава,
тя не може да се позовава на изключителни или непредвидени обстоятелства.

(3) „Изключителни обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата.
предизвикани от непредвидими за възложителя събития като природно бедствие, авари или
катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да
доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за
околната среда, за обществения ред, “за националната сигурност, за отбраната на страната
или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на
нормативноустановени дейности на възложителя.

(4) „Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, които
са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при
полагане на дължимата грижа. не са резултат от действие или бездействие на страните, но
правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 34. (1) Страната, засегната от изключителниили непредвидени обстоятелства, е длъжна
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7- дневен срок от
настъпването на изключителните или непредвидените обстоятелства. При неуведомяване
се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Изключителни или непредвидени
обстоятелства се доказват от засегнатата страна с подписването на двустранен констативен
протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието им.

(2) Докато трае изключително или непредвидено обстоятелство, изпълнението на
задълженията и свързаните с тях насрещни задължения не спира.

Чл. 35. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за
обществените поръчки. с подписването на допълнително споразумение от страните, което
става неразделна част от договора.

ХП. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

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

Чл. 37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично
писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че
ЧЛЕН на УПРЗПНТЗЛНРЯ ОРГВ . ТОРИДИЧССКО ЛИЦЕ -СПрЯМО НСГОЕИЯ ПреДСТЗВИТСЛ В СЪОТВВТНИЯ

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.

ХИК. СПОРОВЕ

Чл. 38. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до
неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и
добронамерено.

Чл. 39. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се
решават от компетентния съд. определен по правилата на българското законодателство.

ШУ. ЗАКЛН)ЧИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

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 защитно „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 ут оворено, 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 ДОГОВОРЗ възникнат обстоятелства,
ИЗИСКВЗЩИ съставяне на двустранен констативен ПРОТОКОЛ, заинтересованата страна отправя
ДО другата мотивирана ПОКЗНЗ, С ОбОЗНЗЧСНОТО МЯСТО, дата И час на срещата. Уведомената
страна е ДПЪЖНЗ. да ПОТВЪРДИ В тридневен СРОК ОТ поканата ИЛИ да предложи на другата
страна ПОДХОДЯЩО 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. Нищожностга на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка, съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно направени. ако са в писмена форма и са връчени срещу
подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са връчени
чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес
на страната, са изпратени по факс на страната. или са изпратени по е-та11 както следва:



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

тел. 056 /807 302, 807 313; факс: 056/ 816261
е-тай: тийфгий-Ъигзазлот

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : гр. Бургас, ул. „Сан Стефано"На 129, тел. 056/840655, факс:056/810780

е-таП: оШсекфКотрЮхШООсот

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три)
дневен срок от промяната. Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея
адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени
съобщения, предизвестия, уведомления. заявки и съобщения и същите се считат за редовно
връчени.
(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:
За Възложителя: Павлина Цонева* ди ектор на Ди екция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел. 056/
807 313, 0887 908927, факс: 056/ 8162 1 е-таП: ганайггй-Ъцггазлот;

ЗаИзпълнител: Таня Стоянова -- 0886 772040, е-тап: ШедКотШехЮООсот

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при
промяна на банкова си сметка.
(2) При ЛИПСа на незабавно уведомяване, ПЛЗЩЗНСТО ПО сметката се счита за ВЗЛИДНО
извършено.
ТОЗИ ДОГОВОР съдържа следните ПРИПОЖСНИЯ, КОИТО са неразделна част ОТ НСГО:

Приложение М 1 - Техническа спецификация

. ПриложениеМ 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение На 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение М 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

Настоящият ДОГОВОР се подписа В Два еднообразни екземпляра - един за възложителя
„ пппппг по птича пии-гони А . *

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

“Комплекс 2000” ООД ХХ)
/ Ат. Михалев/

Директор РЗП-Бургас
/Д-р Г. Паздеров /

Подписите са ъп пчепв
съгл. чл. 368, ал.3 от ЗОП

Началник на отдел ФСОИ, 1

Дирекция АПФСО при РЗИ-Бург
Щ. Димитрова/
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Минимални изисквания към техническите характеристики по

Обособенапозиция Мз] „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на локална
компютърна мрежа“

Настоящето техническо задание има за цел да определи дейностите по разширяване.модернизация и сегментация на административната компютърна мрежа в основната сградана Регионална здравна инспекция с адрес гр. Бургас, ул. „Александровска“ М9120.
1.Изграждане на свързаност чрез изтегляне на оптичен кабел между главнияткомуникационен шкаф, който се намира на етаж 3 и комуникационните шкафове на етаж 1

и етаж 4, приблизително 100м.
2.Монтаж, настройка и аранжиране на 3 бр. 48 портови гигабитови комутатора.3.Монтаж, аранжиране и настройка на 24 портов гигабитов управляем суич 1ауег 3аоуапсео.
4.Сегментиране на мрежата на МАН - ве по отдели и дирекции - общо 21 бр.5.Доставка и монтаж на 50 бр. 8 портови гигабитови суича в стаите.6.Изграждане на свързаност чрез монтаж на мрежов кабел ИТР сат.5 положен вкабелни канали за връзка между комуникационните шкафове и суичовете по стаите.Приблизително 1800м.
7.Изготвяне на проект за логическата свързаност на компютърната мрежа исегментираностга. Изготвяне на графики.

В НЗСТОЯЩИТС ИЗИСКВЗНИЯ са указани само ОСНОВНИТЕ: ПОЗИЦИИ ПО работите. Това неосвобождава ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЗПЪЛНИТСЛЯда “ИЗВЪрШИ ВСИЧКИ работи И Да ДОСТЗВИ ВСИЧКИДОПЪЛНИТЕЛНИ му материали, необходими за предаване на обекта И за издаването насегментираната гигабитова компютърна мрежа.

Мрежовото оборудване и надграждане на локална компютърна мрежа, предмет наОбособена позиция Ме] следва да се постави и извърши в РЗИ-Бургас. Условието, което неследва да бъде нарушаване е общата стойност по Обособена позиция М91 да не надвишава8 666,67 лв., без вкл. ДДС или 10 400 лв., с вкл. ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване. вединствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка илитехническо 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 дооблагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, по смисълана чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично дасе счита за добавено „или еквивалент“.



Минимални изисквания към техническите характеристики ПО

Обособена позиция Кв 2 „Доставка на мрежов суич“

48 портов ракмаунт смарт мениджмънт гигабитов суич с допълнителни
4бр. портове БЕР

ПАРАМЕТРи МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество 1 брой

Захранване 51п31е Нхес] рошег зирр1у, 11010 220У АС

РоЕ Рошег оуег Егиегпег (РоЕ). Ача11аь1е РоЕ Рошег: 370“!
Маршритризиране Ъаует 2 Оп1у

Памет Пази тешогу 256 МВ; КАМ: 512 МВ ВКАМ

Капацитет за маршрутизиране 104 бьрз

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

Функционалности [Руб ипйсазг (Шест гоитез: 414; 1Рх/6 ип1сазг йпбйгесг
гоигез: 128; 1Ру6 втагйс гошез: 16; [Руб титсазг %гоцрз:
1024; 1Ру6 зесигйу АСЕз: 256

1.3 мрежови стандарти КРС 1256 - 1тешет Сотго1Ме55а3е Ргогосо1 (1СМР)
КоигегВйзсоуегу, КРС 792 - 1СМР, КРС 791 - [Р, КРС
793 - ТСР, КРС 768 - ПОР

Сигурност ВРВП, Сотргеьепзйуе 802.1Х; 802.1х зцррогг мат
МЕАТ, МийЮотайп/ААА соттапо аитногйгаъйоп;
АСЪЗ, МАС аоогезз/Шеь поййсайоп

Гаранция Минимум 36 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 дооблагодетелстване 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 дасе счита за добавено „или еквивалент“.
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Важи за обособена позиция 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗАИЗПЪЛНЕНИЕНА ПОРЪЧКАТА

ОБОСОБЕНА ПОЗ ИЯ М! 1 ОСТАВКА НАМРЕЖОВООБОРУ АНЕ И

НАЦГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНА КОМПЮТЪРНАМРЕЖА-“3,

От: „Комплекс 2000“ ООД
(наименование научастника)

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

тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780,
е-таНюШсефКотр1ех2000.сот

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 съгласен с клаузите Нд

приложения ПРОЕКТ за ДОГОВОР.

3. Декларирам, че офертата ни
е валидна за срок от

60 (шестдесет) капендарни дни

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

4. Съгласни сме да изпълним конкретна доставка на мрежово оборудване и

надграждане на локална компютърнамрежа
не по-късно от 60 календарни дни от сключване на

договора.

“

5. ПредлаганиятОТ нас гаранционен
срок за доставенататехника

е 36 месеца.

6. Предлагамеда доставим в
РЗИ-Бургасследнататехника

- Оптичен кабел: 41: ЗМ 9/125 ЗЪТНБА, м1, Теюог

- Мрежов кабел ПТР са:.5: ПТР Кабел сат 5Е 4Р 24АШСт РЧС

- 8 портови гигабитовисуича
В-Шпк ОО-ЗШ-ЗО/Е8-РогтОЮАШТ

7. Производител/марка/моделна
предлаганататехника:

- Оптичен кабел: 413 ЗМ 9/ 125 ЗЪТНБА, м1, ТеШог

- Мрежов кабел ПТР сат.5: ПТР Кабел са 513 4Р 24АШО РЧС

- 8 портови гигабитовисуича
В-ЦпкОО-ЗХП-ЗО/Е 8-Р09916АВ

Т., “О/



В случай, че бъдем определениза изпълнител,
ние ще представим всички

документи по

чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранцияза изпълнениена
договора в размер на 3 % (три

процента) от стойносттаНа договора
и 100 % гаранцияза авансово плащане.

8. Декларирам,че при изпълнението
на общественатапоръчкаще

доставим

следното оборудване за изгражданена
локалнакомпютърнамрежа

- Оптичен кабел: АР

ЗМ 9/125 8111" НБА, м1, Тешот; Мрежов кабел НТР сат.5:ИТР Кабел са: 5Е 4Р 24АХЯС1; 8

портови гигабитовисуичаВ-Цпк
СтО-ЗШ-Зб/Е 8-Рогт ОЮАВП с параметри,

отговаряши/по-добриот минималните
изисквания съгласноТехническата

спецификация,

както е посочено в таблицата:
ция

“1
Техническа специфика

Изграждане на свързаност чрез изтегляне на оптичен кабел между главният

комуникационеншкаф, който се
намирана етаж 3 и комуникационнитешкафове

на етаж

1 и етаж 4, п-иблизително 100м.
.

Монтаж, нас оойка и аманжиане на 3 6. 48 потови гигабитови ком тато-

и настройка на 24 портов гигабитов управляем с

МАН - ве по отдели и ди-екции -
общо 21 6.

Доставкаи монтаж н 8 по тови гигабитовисуича в стаите

Изграждане на свързаност чрез
монтаж на мрежов кабел ПТР сат.5 положен в кабелни

канали за връзка между комуникационните шкафове и суичовете по стаите.

Пиблизително 1800м.
”

Изготвяне на проект за логическата свързаност на компютърната мрежа и

сегментианостга.Изготвянена
апики.

Предлаганото Оборудване за изграждане на
локална компютърнамрежа

може да бъде видяно

на електронната страницана производителяна
следния линк:

1. Оптичен кабел: ла з://шутш.те1оот.сот/сата1о не. 11 ?асйопз=знош8с1о=200028ссат=0

2. Мрежов кабелПТР сат.5:шии/.ШКаЪсот/Шез/сатевощтез/Ше 2533 ьдраг

3. 8 портови гигабитови суича в стаите О-Цпк бО-БШ-Вб/Е 8-Рогт ЕКЗАВП:

Нарви/еи.о|1пк.сот/ье./ьн/ргооистз/но-зш-Вя-з-рогт-шдаш-оппкно-зшпсн

При изпълнение на обявената от Вас обществена
порЪЧКа „де-нотите /няма да

ползваме

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

Подизпълнител Дела от поръчката,който ще им
% от общата стойност на поръчката

1

бъде възложен

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

от подизпълнител и представетедоказателствоза
поетите от подизпълнителите

задължения )

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбоЖп/Мени вПри изпълнение на обявената от Вас
обществена поръчка иде-ползваме /няма д лз те

0 т за

обществена поръчка(девярнато се зачертива
).

"

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

.-...„. ,.(Й/ »
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(В случай, чеучастникътще използва
подизпълнители или ще се позове на капацитета

на третилица следва да

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

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

посочва информацията, която
се отнася за тях съобразно

изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)

Декларирам, че:

Частитена предлаганотооборудване
за изгражданена локална

компютърнамрежа са нови,

оригинални, нерециклирани, неизползвани
неупотребявани, в производство към момента на

подаване на офертатаи са в срок на актуална
сервизнаподдръжка.

За предлаганататехника са осигурени
резервничастиза срокана

гаранционнатаподдръжка

И същите не са свалени ОТ ПРОИЗВОДСТВО КЪМ датата на подаване на офертата
и са В срОК на

актуална сервизнаподдръжка.

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

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

не 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 съответства на изискванията на европейските стандарти за

електромагнитна съвместимост и са съобразени за работа в стандартизираната електрическа

мрежа в Р България.

Доставянататехника ще бъде
комплектована с всички необходими силови, интерфейсни

и

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

кабелните накрайницина силовите
кабели са предвидени за експлоатацияв Република

България;

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

отговарят на всички стандартив РепубликаБългарияза
ергономичности пожарна

безопасност.

Гаранционнатаподдръжкавключва
труд, резервни части,транспортниразходи, за

доставка

на части и всички другиразходи,съпътстващи
отстраняванетона възникнали

дефекти, технически

проблеми, неизправностии т. н.

За предлаганото оборудване ще
бъде осигурен за наша смотка гаранционен сервиз при

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на реакция до
1 календарен ден и срок за отстраняванена

проблем до

14 календарни дни.

Организация на гаранционнатаподдръжка

След получаване на заявката за отстраняване на възникнала повреда на компютърните

устройства, направенапо телефон
или писмено по ел. поща, съдържащаинформация

за: наличието

на повредата, часа и датата, когато
е констатиране, гаранционното обслужване ще се извършва на

място, на адреса на Възложителя - сградата на РЗИ-Бургас в работно за администрацията време

(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
техника. В случай, че повредата се покрива от

гаранционните условия на

производителя, устройството се изпраща в оторизирания от марката сервиз, като транспор

техниката от адреса на Възложителя до
сервиза и обратно ще бъде за

смшка/Шлект” ” ”3

/,
П

. Зба ал.3 от 30

ите са заличени
сьгл. ЧЛ , 7 , / х



се удължава с периода на

При необходимост от доставка
на резервна част, гаранционния

срок

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: оШсеФКотр1ех2000сот.

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

съответствие с гореописанотопредложение.
-

данъци и
Приложения:
1. Декларация, че при из

осигуровки, опазване на окол

иложимо.
2. ДеКЛарация за съответствие

с

3. Документ за упълномощава
представител на участника;

4. Документикоито потвърж

/технически брошуриот прои

характеристики на техниката, серти

5. Други(по преценкана участника).

готвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани

С

ната среда, закрила на заетостта и условията на труд, КОГЗТО е

критериите за подбор;
не, когато Лицето коетО подава офертата, не е ЗЗКОННИЯТ

предлаганататехника;
дават характеристикитена

ОИЗВОДИТСЛЯ С технически
разпечаткаот сайта на прзводителя, лства/

фикати или други доказате

гх "
>ь

Под -"иси",е са за/Тичени съгл. чл. 36“ ал 3 0," 30”:

кж хххлггг »,Ат.-“„Ш7“““““0“ *.Щ *



ОБРАЗЕЦМ 7.2.

Важи за обособена позиция 1119 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗАИЗПЪЛНЕНИЕНА ПОРЪЧКАТА

ОБОСОБЕНАПОЗИПИЯ М 2 „ДОСТАВКА НАМРЕЖОВСУИЧ“

От: „Комплекс 2000“ ООД
(наименование на участника)

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

тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780, е-таП:оШсефКотр1ех2000сот

БИК: 102663899,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИИ ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документациятаза 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 клаузите На

приложения проект за ДОГОВОР.

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

считано от крайния срок за подаванена оферти, посочен
от Възложителя.

4. Съгласни сме да изпълним доставка на всички посочени в Обособенапозиция На 2

мрежов суич не по-късно от 28 календарнидни от сключване
на договора.

5. Предлаганиятот нас гаранционен срок за:

Мрежов суич - 48 портов е 36 месеца.

6. Производител/марка/мсделна:

Мрежов суич - 48 портов е 48 портов е Сйзсо Сага1узг 29601, Етап Мапавео48 рог:

(313, РоЕ, с допълнителни 4 бр х16 ЗРР, ЪАМ Цге: ХУБ-С29601-8М-48Р8

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

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

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

8. Декларирам, че при изпълнението на обществената поръчкаще доставим следните

вид/модел
.

Мрежов суич - 48 портов 48 портов е Сйзсо Сага1узт2960Ъ ЕтапМапазеа 48 рог:

613, РоЕ, с допълнителни 4 бр х16 ЗРР, ЪАМ Цге: ЩБ-С2960Ъ-5М-48Р8

с параметри, отговарящи/по-добри от минималните изисквания съгласно Трупатата
спецификация, както е посочено в таблицата: /:„„.. . :.

ЗА



Г параметър

48 портов ракмаунтсмартмениджмънт гигабитов суич с допълнит елин 4бр. портове БРР

Количество 1 брой
1 брой

Захранване 81п31е йхес! ротег 5црр1у, 110 се 220Ч АС 81п31е йхеа ром/ет зирр1у, 110 то 220У
АС

РоЕ Рошег очег ЕШетет (РоЕ). АчаНаШеРоЕ Ром/ет: Роше: омег Есьетет (РоЕ). Ама11аь1е

3701117 РоЕ Ром/ет: 370“!

Маршритризира Ъауег 2 Оп1у Ъаует 2 0111)!

не

ПаметПази 256 МВ; КАМ: 512 МВ ВКАМ 256МВ; КАМ: 512 МВ ПКАМ

тетогу

Капацитет за 104 ОЪрз 104 ОЪрз

маршрутизиране

Пропускателна Мрр5 77.38Мррз Мррз 77.38 Мррз

способност
. УЪАМ Мин. 50 макс. 256 Мин. 50 макс.

256

Функционалнос 1Рч6 цпйсазт (Шест тошез: 414; [Рчб шйсазг йпсйгест 1Рч6 цпйсазт днес! торпез: 414;Мб

ти гошез: 128; 1Ру6 зшйс гошез: 16; 1Рч6 тцШсаз/с ипйсазгЗпайгест тощез: 128; ]Рчб стане

уопрз: 1024; 1Рч6 зесшйу АСЕз: 256
гомез: 16; 1Рч6шиш: уоцрз: 1024;
1Рч6 зесигйу АСЕз: 256

ЪЗ мрежови КРС 1256 -1псететСопц-01Мезза3еРготосо1 КРС 1256 -1псететСопп-01Ме55а3е

стандарти (1СМР)К0ц!егШзсомегу, КРС 792 - ХСМР, КРС Ргососо1 (1СМР) КощегШзсочегу, КРС

791 -1Р, КРС 793 - ТСР, КРС 768 - ШЗР 792 -1СМР, КРС 791 - 1Р, КРС 793 -

ТСР, КРС 768 - ППР

Сигурност ВРВП, Сотргенепзй/е 802.1Х; 802.1х 5црро1т “1101 ВРВП, Сотргенепзйче802.1Х; 802.1х

МЕАТ, Ми!:йдотаЕп/ААА соттапй шанс:-Етиен; зцрроп “11:11 ЪГЕАТ, МиШботайп/ААА

АСЪЗ, МАС абогезз/Шеьноййсайоп соттапа аиШойЪайоп; АСЪЗ, МАС

аддгезз/Ч/еьпоййсайоп

Гаранция Минимум36 месеца
36 месеца

Предлаганият модел мрежов суич - 48 портов може да бъде видян на електроннатастраница на

производителя на следните линк: ,!» х-,
.аима.” „

тц)5:Лии/ш.с15со.сот/с/еп/и5/5црр011/зш11011е5/саЪа1у51-29601-48рз-зт-[зуагтетжобат

ооситетз /
а ал.3 от 30"

съгл. чл. 36
Подписите са заличени „Ч , ,

„...,/4.... х Ч



лира/Мишени.сот/с/еп/из/рто(1ост5/со11шега]/5ш1тсле5/сага1узт-2960-1-5ет1е5-

зшттслез/оата злеет-с78-73766511ттп1

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка
ще-нензвж /няма да ползваме

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

Подизпълнител Дела от поръчката,който ще им % от обшита стойност на поръчката

бъде възложен

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

от подизпълнителяи представетедоказателство
за поетите от подизпълнителите задължения )

При изпълнение на Обявената ОТ Вас обществена поръчка НИМ /няма да

ползвамекапацитетана ДРУГИ субекти, за да изпълни
критериитезаПодбор, посоченив

Обявата

за общественапоръчка(невярнотосе зачертава
).

(В случай, че участникътще използва подизпълнители или ще се позове на капацитета на третилица
следва да

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

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

посочва информацията, която се отнася за тях
съобразноизискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)

Декларирам, че:

Предлаганият суич е нов, оригинален, нерециклиран, неизползван
неупотребяван, в

производство КЪМ момента на подаване на офертата и е в срок на актуална сервизна поддръжка.

СУИЧЪТ е произведенв завод на производителя
на съответнататехника/марка.

Предлаганият суич е В текущата продуктова линия на производителя, не е свален от

производство КЪМ датата на подаване на офертатаи е В срок на актуална сервизнаподдръжка.
За

предлаганата техника са осигуренирезервни
части за срока на гаранционнатаподдръжка.

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

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

да изпълнява дадена функция, то устройството ще се приведе в състояние, при което може да

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

изпълнителя.

Предлаганататехника притежавасертификат
за безопасност “СЕ Мат-К” или еквивалентен.

Предлаганиятсуич съответства иа изискваниятана европейските
стандарти за електромагнитна

съвместимост и е съобразенза работа в стандартизираната
електрическамрежа в Р България.

Доставянататехника ще бъде комплектована
с всички необходими силови, интерфейсни и

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

кабелните накрайницина силовите кабели са предвидени за експлоатация в РепубликаБългария;

Всички компоненти на предлаганата техника са съвместими и отговарят на всички

стандарти в Република България за ергономичност
и пожарнабезопасност.

Гаранционнатаподдръжкавключватруд, резервни
части,трепетиразходи, задо?“

на части и всички други разходи, съпътстващи отстраняванетона въглища

проблеми, неизправностии т. н.
, фажтехни ески

%
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За предлаганото оборудване ще бъде осигурен за наша сметка гаранционен сервиз при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на реакция до 1 календарен ден и срок за отстраняванена проблем до
14 календарни дни.

Организация на гаранционнатаподдръжка:
След получаване на заявката за отстраняване на възникнала повреда на компютърните

устройства, направенапо телефон или писмено по ел. поща, съдържащаинформация за: наличието
на повредата, часа и датата, когато е констатирана, гаранционното обслужване ще се извършва на
място, на адреса на Възложителя - сградата на РЗИ-Бургас в работно за администрацията време
(8130-17200 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 техника. В случай, че повредата се покрива от гаранционните условия на
производителя, устройството се изпраща в оторизирания от марката сервиз, като транспортът на
техниката от адреса на Възложителя до сервиза и обратно ще бъде за сметка на „Комплекс 2000” ООД.

При необходимост от доставка на резервна част, гаранционния срок се удължава (: 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: оШсеФКотр1ех2000сот.

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. Документикоито потвърждаватхарактеристикитена предлаганататехника;

/техническиброшуриот производителя,разпечаткаот сайта на производителяс технически
характеристики на техниката, сертификати или ДрУГИ доказателства/

5. Други(по преценка на участника).

;Дата 16/12/2019г „„ , , “Ж /
Име и фамилия Атанас Михалев, Раши Ра т= * “

: . .

*длъжност Управителихк п ттми!“
.

х оценен ЗОП
А съгл. чл. 368. 8413 от .
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Подписитгса заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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ОБРАЗЕЦми 9.1
Важи за обособена позиция „91

цвново пвЕдложвнив
ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯМ 1 „ДОСТАВКА НАМРЕЖОВООБОРУДВАНЕ ИНАДГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА“

От: „Комплекс 2000“ ООД
(наименование научастника)с адрес: гр. Бургасбул. „Сан Стефано““Ме 129,

„тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780, е-таН:оШсефКотр1ех2000сотЕИК: 102663899,
*”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявенатаот Вас общественапоръчкапо реда на Главадвадесети шеста отЗОП (: предмет: „Доставкана мрежово оборудванеза нуждите на РЗИ-Бургас“по следните двеобособени позиции: Обособенапозиция На 1 „Доставкана мрежово оборудванеи надграждане

.

на локална компютърна мрежа“; Обособена позиция М.» 2 „Доставка на мрежов суич“,представяме нашата ценова оферта за изпълнениена общественатапоръчка, както следва:

Общата предлаганаот нас цена за изпълнение на поръчкатапо Обособенапозиция М 1,включваща доставка на мрежово оборудване и надграждане на локална компютърнамрежа игаранционна поддръжка, възлиза на:

8 390,00 (осем хиляди триста и деветдесет)(словам) лева без ДДС или10 068,00 (десет хиляди шестдесети осем) (словам) лева с ДДС
Декларираме,че:
Посочените единичницени без ДДС са крайни и включватвсички разходиза изпълнениена поръчката, доставката им до сградата на РЗИ-Бургас, както и всички данъци (освен ДДС),такси, мита и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. (за

са включени всички разходи на участника, включително транспорта,. 4 ,доставка и за гаранционна поддРъжка на място на предлава" два “дни-5

Забележка:Предложената цена е окончателна и не подлежи на промяна. В цената“ щ.,“ .
> а 7

„. Надписите са
„ типични "

съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП



несъответствие между предложената цена, изписана СЛОВОМ и цената, посочена с цифри,валидна ще бъде цената, ПОСОЧЕНЯСЛОВОМ.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката, съгласносроковете и условията, предложениот нас, които са неразделначаст от договора.При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние смесъгласни да предоставимбезусловнаи неотменимабанкова гаранцияза авансовопредоставенисредства, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя,обезпечаваща 100 % стойносттана авансовопредоставенитесредства и оригинална фактура застойността на авансово предоставенитесредства и съдържаща всички реквизити по Закона засчетоводството и гаранция за добро изпълнениев размер на 3 %.Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъдемопределени за изпълнителна поръчката:

Банка: УникредитБулбанкАД, 1ВАМВ633ШСК76301063983140,В1СПМСКВСБРТитуляр на сметката „Комплекс 2000“ ООД

;Дата 16/12/2019г
ЗИме и фамилия АтанасМихалев, РадостинРуев/ “М?4...., ... ., .5Длъжност управители %;

*

......................................
:

. Подвпситс са т пчепН;ПОДПИС, печат
гьгл. чл. 368, 8413 01" ЗОП
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ОБРАЗЕЦМ? 9.2

Важи за обособена позиция „92

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНАПОЗИНИЯ М 2 „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВ СУИЧ“

От: „Комплекс2000“ ООД
(наименование научастника)

с адрес: гр. Бургасбул. „Сан Стефано““Мв 129,
тел.: 056/840 655, факс: 056/810 780, е-ша11:оШсеСфКотр1ех2000юот-п
ЕИК: 102663899,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявенатаотВас общественапоръчкапо реда на Главадвадесет и шеста от

ЗОП с предмет „Доставка на мрежово оборудванеза нуждите на РЗИ-Бургас“ по следните две
обособени позиции: Обособена позиция На 1 „Доставкана мрежово оборудване и надграждане
на локална компютърна мрежа “; Обособена позиция На 2 „Доставка на мрежов суич“,
представяме нашата ценова оферта за изпълнение на общественатапоръчка, както следва:

Общата предлаганаот нас цена за изпълнениена поръчката по Обособенапозиция На 2,
включваща доставка и гаранционнаподдръжкана мрежов суич, възлиза в размер на:

1 287,00 (хилядадвеста осемдесет и седем)(словом) лева без ДДС или
1 544,40 (хиляда петстотинчетиридесети четири лева и четиридесетстотинки)(словом)

лева с ДДС

Декларираме,че:
Посоченитеединичницени без ДДС са крайни и включватвсичкиразходи за изпълнение

на поръчката, доставката им до сградата на РЗИ-Бургас, както и всички данъци (освен ДДС),
такси, мита и други преки и непреки разходи, печалба, търговски отстъпки и др. под. (за
нерегистриранипо ЗДДС лица)., транспортниразходи, разтоварване до мястото за изпълнение
на поръчката, гаранционносервизнообслужванена място, както и стойността на всички други
разходи за изпълнениена изискваниятана възложителя и на техническатаспецификация по ОП
М92 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 ф и,
валидна Ще бъде цената, посочена словом. *

-

Надписите си
““ тили-тип: “

съгл. чл. 368, вид от 3011



Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълнши поръчката, съгласносроковете и условията, предложениот нас, които са неразделначаст от договора.При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние смесъгласни да предоставимбезусловнаи неотменима банковагаранцияза авансовопредоставенисредства, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя,обезпечаваща 100 % стойността на авансовопредоставенитесредства и оригинална фактура застойността на авансово предоставенитесредства и съдържаща всички реквизити по Закона засчетоводството и гаранцияза добро изпълнениев размер на 3 %.
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако бъдемопределени за изпълнителна поръчката:

Банка: УникредитБулбанкАД, 1ВАМ ВОЗЗПМСК76301063983 140,В1С ПМСКВСЗРТитуляр на сметката „Комплекс 2000“ ООД

Едата 116/12/2019г
( ,

;Име и фамилия Атанас Михалев, РадостинРалев[

ЕДлъжност
управиген“ / А с“” тЕподпис, печат . Подписан: са т тачепвсъгл. чл. 368, ал.3 от ЗОП

Предложените от мен цени са обвързващиза целия срок на излъжеш натюръЦеноеата предложение се попълвачетливо и без зачеркваншк. **Предлаганите цени да се посочат :: лева, до втория знак следдесетичнатаЗапек . .Приразминаване на цена изписанис думи и цена с цифри се приема цена изписалос душ
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