
ДОГОВОР
Мз РД -11-31/18.12.2019 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. "КОПИ КО." ООД, ВИК-102921196, със седалище и адрес на управление: гр.

Бургас, ул. ((Юрий Венелин» 18, вх. 5, ет. 4, ап. 6, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул.
((Гурко» 9- партер, представлявано от Лъчезар Стоянов Стоянов- управител, наричано по-
долу за краткост ”"ИЗПЪЛНИТЕЛ"“ от друга страна,
на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП и утвърден от директора на РЗИ-Бургас Протокол от
работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците
по обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява е предмет: „Доставка на
компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по следните три
обособени позиции: Обособена позиция М.» 1 „Доставка на високоскоростни
мултифункционални устройства“; Обособена позиция да 2 „Доставка на МАЗ устройство“;
Обособена позиция М.» 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“
се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане доставка и гаранционна поддръжка на компютърни устройства за нуждите на
РЗИ-Бургас по Обособена позиция М: 1 „Доставка на високоскоростни
лти нк ионални ст ойства“ наричани по-долу за краткост "компютърните

устройства", съгласно техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение Л91.

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

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

1. Доставка в сградата на РЗИ - Бургас на 4 (четири) броя високоскоростни
мултифункционални устройства, с еднакви характеристики- ВгоШег ПСР-Е 6611013“;
2. Гаранционно обслужване на доставените на 4 броя високоскоростни
мултифункционални устройства;

(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 На 2 от настоящия договор и Ценовото предложение -
Приложение На 3 от настоящия договор, които са неразделна част от настоящия договор и в
сроковете по раздел 11 от настоящия договор. -



П. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставка на 4 броя високоскоростни
мултифункционални устройства в срок до 1 /един/ ден, считано от сключване на договора
(съгласно Техническото предложение на участника, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ) и

заплащането на цената от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Срокът на гаранционното обслужване на мултифункционалните устройства е 60

/шестдесет/ 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 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор по обособена позиция Мз 1„Доставка на
високоскоростни щлтиШнкдионални устройства“, съгласно предложеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение е както следва: 4 000,00
(четири хиляди) лева без ДДС или 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева с ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката на стоките по единичните им цени, съгласно
Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените мултифункционални устройства по
единични цени в размер на: 1000,00 (хиляда) лева без ДДС или 1200,00 (хиляда и двеста)
лева. с ДДС.

(3) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор. Цената по ал. 1 включва цена
за доставка на компютърни устройства, в която се включва цена за доставка до сградата на
РЗИ - Бургас (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), техническа документация,
ръководства за употреба, гаранционно обслужване и други преки и непреки разходи,
печалба, търговски отстъпки и др. под.

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

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

Чл. 4. Цената по договора се заплаща: 100 % Авансово в размер на 4 800,00 (четири хиляди
и осемстотин) 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.

(1) Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства:
1. когато е парична сума, преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

Банка: Райфайзен банк;
Банков код (В1С): К2ВВВ68Р;



Банкова сметка 1ВАМ: В062 КЪВВ 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 сюпочване 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 120 лв. (сто и двадесет). 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 никаква работа по договора или извършената и

приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния
случай усвояването/реализирането на представената гаранция е до размера на неусвоения
аванс.

7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доброволно е изплатил обратно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дължимата сума по авансовото плащане при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мотивирано от
условията, описани в т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не пристъпва към усвояване/реализиране на

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

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

8. Оригиналът на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства се връща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след като той е извършил работа равностойна на изплатения и обезпечен
с гаранцията аванс и срещу подписан протокол за приемане на извършената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа.

“

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

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



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

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
- При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

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

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на

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

търси обезщетение в по-голям размер.

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

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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се

счита, че плащанията са надлежно извършени.

[У. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(приложимосамо 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, който ще изпълняват, и за тях да не са
налице основания

за отстраняване от процедурата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на

условията по ал. 1.

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

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Разплащанията по ал.3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го

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

(5) Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали

оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане когато искането за плащане е

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 7. Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за изпълнение

на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на

настоящия договор;
(2) да получи компютърните устройства на мястото, посочено в чл.

1, ал. 3;

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

устройства;
(4) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите налични документи и данни,

намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;



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

съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

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

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

договора и приложенията към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за доставка на компютърните устройства, както и във връзка с

окомплектовката на компютърните устройства с принадлежности и документи, съгласно
установеното в настоящия договор и приложенията към него;

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

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

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят
компютърните устройства или не представи изискуемите документи относно
компютърните устройства, да откаже приемането на компютърните устройства, както и да
откаже да заплати съответното 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.

У1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да полуъш 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 ергономичност и пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените компютърните устройства да са нови и
оригинални, да са нерециклирани, неизползвани, да са в текущата продуктова линия на
производителя, да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата и да
са съобразени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р България. Компютърни
устройства трябва да съответстват на изискванията на европейските стандарти за
електромагнитна съвместимост и да имат прикрепена СЕ маркировка.

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

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

Чл. 17. (1) При предаването на компютърните устройства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за
недостатъци.
(2) Рекламации по компютърните устройства могат да се правят в момента на подписВане
на 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.

УП]. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на
мултифункционалните устройства за срок от 60 месеца от оторизиран сервиз на
производителя.



(2) Срокът започва да тече от датата на приемо - предавателния протокол за доставка на
компютърните конфигурации.
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 на място в рамките на гаранционния срок, както следва:
]. време реакция за констатиране на проблема -до 1 /един/ час от съобщаването за проблем
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за отстраняване на проблема - не повече от 24 /двадесет и четири/ час 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 комтпотърноустройство получи
повече от три дефекта, то се заменя с равностойна нова.

[Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

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

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставените компютърни
устройства, които намаляват съществено годността за употреба и не са били съобщени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:
1 да върне компютърните устройства и да иска обратно сумата, която е дал до момента
заедно с разноските по договора;



2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да иска да му бъдат предадени компютърни устройства без недостатъци в замяна на това,
което е получил с недостатъци.
(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за
неизпълнение в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на компютърните устройства.

Чл. 25. ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯТ 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, не бъде съдебно отстранен от закупените компютърни устройства,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми,
съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на всяка
конкретна вещ.

Чл. 27. (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 неизпълшение на задълженията, ВЪЗЛОЪКИТЕЛЯТ има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯразваляне на договора и заплащане на неустойка в размер на 20 % от цената
на договора.

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

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

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

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително
в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е

посочила писмено, че е конфиденциална. .

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки,
записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнитен и

друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или
цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с

изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.
(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на
Агенцията ПО обществени ПОРЪЧКИ ВЪВ връзка С изпълнение на Закона за обществени
ПОРЪЧКИ. .

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденциална информация, свързана с дейността и предмет на този договор, с
изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава 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
непубликуваниили конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен
ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

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

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

(б) Лицата, ВКЛЮЧСНИ В списъка ПО предходната алинея, подписват Декларация за
конфиденциалност, както и че ИМ е известна съответната юридическа ОТГОВОРНОСТ, В два
оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал.
5.

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

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

Х1. СПИРАНЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРАПОРАДИФОРСМАЖОРНИИЛИ
НЕПРЕДВИДЕНИОБСТОЯТЕЛСТВА.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ДОГОВОРА

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

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

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

тя не може да се позовава на изкшочителни 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, по
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 Двустраненконстативен
ПРОТОКОЛ, като КЪМ протокола се прилагат Доказателстваза 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 е доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че

член на управителния 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.

Х1П. 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. ЗАКШОЧИТЕЛНИ 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/ИПИ 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. Сроковеге по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 43. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства,
изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя
до другата мотивирана покана, с обозначеното място, дата и час на срещата. Уведомената
страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата итш 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. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 46. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка, съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу
подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакги), 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””М912О;

тел. 056 /807 302, 807 313; факс: 056/ 816261
е-ша11: гяйфшй-Ъщвазсош

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. гр. Бургас, ул. ((Гурко» М99- партер; тел. 0888491610,

факс: 056/831066, е-тай: сорусофууаьоосот

(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 изпълнениего на договора:
За Възложителя: ПавлинаЦонева- ди ектор на Ди екция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел. 056/
807 313, 0887 908927, факс: 056/ 8162 1 е-та11: ги1(5>,г21-Ъигваз.сош;

За Изпълнителя: Лъчезар Стоянов ул. ((Гурко» Мз9- партер; тел. 0888491610, факс:

056/831066, е-шаП: сорусофуапоосот

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, плащането по сметката се счита за валидно
извършено.
ТОЗИ ДОГОВОР съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО са неразделна част ОТ НСГО:

Приложение На 1 - Техническа спецификация



Приложение М.» 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение На 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение Не 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

настоящиятДОГОВОР се подписа в два еднообразни екземпляра - един за възложителя
. .„..тт. , -..„ -

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

" *** “мап жп“ “"” (ЗаШ1ГШ1111Ш [1371717 .

Директор РЗИ-Бургас
/Д-р Г. Паздеров/

ш О: ; "КОПИ КО " ООД0 .
”%

БУРГАС * /Л. Стоянов/
Надписите са т Пчепи
съгл. чл. Збя, ал.3 от ЗОПНачалник на отдел ФСОИ,

Дирекция АПФСО при РЗИ
/Ц. Димитрова!



При [„О/ДСЮКЙ /”5!

Т

им ДрПзбд ) ел./аут Ход/С
ь

Приложен иеми

ИЧ К К ИИ

минимални изисквания КЪМ техническите характеристики ПО

Обособена позиция М1 „Доставка на високоскоростни мултифункционални
устройства“

ТА БЛИ ЦА "9 1
ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Монохромно многофункционално устройство

Технология Лазерна или ЪЕВ

Поддържани функции Печат, копиране, сканиране

Параметри на сканиране:

Тип на скенера Виа! С15

Двустранно автоматично Да
сканиране
Автоматичен подавач за Да
оригинали
Скорост Минимум 50 стр./мин.; Двустранн01100 изобр./ мин

Резолюция До 1,200 х 1,200с1р1 (от плоското стъкло), 600 х 600с1р1 (от
АВР),

Функции на скенера Зсап-[о-еМаП, Бсап-ю-ПЗВ, Мешотк зсап

Параметри на печат и
копиране:
Двустранен печат/копиране Да, Автоматичен

Формат на хартията А4

Скорост на печат минимум 40 страници в минута

Резолюция До 1200 х 600 ара

Поддържа “Чинен/59: “Либон/5 109 (32 и 64 бита),
“Либон/5 89 (32 и 64 бита),
“Птюи/5 78 (32 и 64 бита),



Локален интерфейс Нй-Зреео ПЗВ 2.0 8: 2 х ПБВ порта за директен печат и

сканиране за ПЗВ Пази Вгйуе и външен четец за карти

Интерфейс за кабелна мрежа Шварц Етьетег (10Ва5е-Т/1ООВазе-ТХ/ЮООВазс-Т)

Интерфейс за безжична мрежа ТЕЕЕ 802.1 1ь/3/п

Възможности за свързване Кабелна мрежа, Безжична

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

ДОПЪЛНИТОПНИ изисквания Доставка, инсталация И обучение на представител на
възложителя на МЯСТО

Количеството на доставените устройства, предмет на Обособена позиция На 1: Следва
да се доставят в РЗИ-Бургас минимум две високоскоростни мултифункционални
устройства. Всеки участник може да предложи и по-голям брой на високоскоростни
мултифункционални устройства. Условието, което не следва да бъде нарушавано е общата
стойност по Обособена позиция М91 да не надвишава 4 000 лв. (четири хиляди) без вкл.
ДДС или 4800 лв. (четири хиляди и осемстотин) с вкл. ДДС.

По обособена позиция МЦ всички бройки мултифункционални устройства, включени
в доставката, следвада са от един и същи модел, с еднакви характеристики и параметри.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в
единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или
техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник или специфичен процес.
който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител.
търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, по смисъла
на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да
се счита за добавено „или еквивалент“.
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ОБРАЗЕЦ М: 7.1.

Важи за обособена позиция 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕЗАИЗПЪЛНЕНИЕНА ПОРЪЧКАТА
ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ М: 1 „ДОСТАВКА НА ВИСОКОСКОРОСТНИ

МУЛТИФХЩЦИОНАЛЕШУСТРОИСТВ “ „РЗП - БУРГАС”

От: Копи Ко - ООД., с адрес гр. Бургас, ул. Юрий Венелин Л918 - седалище,
Бургас, ул. Гурко 9 - офис тел.: 0888 49 16 10 факс: 056831066 е-тлай:

сорусоЪзСсууаьоосош
ЕИК: 102921196

УВАЖАЕШГОСПОЯШИ 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
Възложителяи нормативнитеизискванияв тази област.

2. Декларирам, че съм запознат със съдържанието и съм съгласен с

клаузите на приложенияпроект. за договор.
3. Декларирам, че офертата ни е валидна за срок от 60 (шестдесет)

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

4. Съгласни сме да изпъштим конкретнадоставка на мултифункционални
устройстване по-късно от 1 /ЕДИН/ календарнидни от сключване на договора.

5. Предлаганият от нас гаранционен срок за доставените
мултифункционалниустройства с 60 / ШЕЙСЕТ/ .месеца.

6. Предлагаме да доставим в РЗИ-Бургас 4 броя мултифункционални
устройства

7. Производител/марка/модел на предлаганите мултиф
устройства: ВКОТНЕКПСР - Ъ 660013“!

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

„„ „ „мг „Тит и * 15



договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора и 100 %гаранция за авансово плащане.
9. Декларирам, че при изпълнението на обществената поръчка щедоставим следния вид/модел мултифункционално устройствоВКОТНЕКВСР - Ъ6600ВХХ/ с параметри, отговарящи/по-добри от миншиалъште изисквания съгласноТехническата спецификация, както е посочено в таблицата:

ВСРЪббООВУУ
Мултифункционално устройствоза големинатоварвания

Характеристики и спецификации
убих информация

Тип на принтера Черно-бял

ЗОПба ал-ЗОт
„„ 7 ,

П дписите са заличени сьгл. ЧЛ- 3 „„М--г.и”:- .



, ВЪЗМОЖНОСТИ 321 СВЪРЗВЗНС

Функции Печат, Копиране и сканиране

Дисплей Цветен сензорен екран

Размер на дисплея 12.3ст Цветен сензорен дисплей

Клас на лазера Клас 1 лазерен продукт (|ЕС 60825-1:2007)

Максимален размер на А4
хартията

Памет 512МВ

Процесор Согтех-А9 800МН2

Технология Лазерен”

Възможности за Кабелна мрежа, Безжична
свързване

Локален интерфейс НЕ-Зрееб 058 2.0 За 2 х 058 порта за директен печат и
сканиране за 058 Пазп Вгйуе и външен четец за карти

МРС Поддържа НРС карти за удостоверяване и печат и
сканиране от мобилни устройство, поддържащиМРС

стандарт

Интерфейс за кабелна бйваьп Етпегпет (10Вазе-Т/1ООВа5е-ТХ/1ОООВа -Т)
мрежа

Интерфейс за безжична |ЕЕЕ 802.11ь/3/п
мрежа

[Г



;»:Дьзможности за свързване с мобилни устройства

Поддържа АЕгРгЕпг, Апс|гоЕс| РгЕпт Зетйсе РШБЙП, Согтас|о С|оио Ргйпттм,
боов|е С|оис1 Ргбпт 2.0, ЕРгЕпт8аЗсап,Моргйа, НРС, ХАН-П
Шгесттм

двустранно копиране Да

Резолюция До 1200 х 600 др:

С кашон 599 х 526 х 659 тт
С кашон 223 кг

. Без кашон 495 х 427 х 518 тт
Тегло 185 кг

УСЛОВИЯ на ОКОЛНЗТЦ среда

Акредитация по Да
екологичния стандарт
В|ие Апве|

Акредитация по Да
екологичния стандарт
Епегву Бтаг х

Подвнснтс са т тнчшкАкредитация по Да
..- „„П.. чл. зба, ал.3 от зоп

екологичния стандарт
Могайс 5шап

Ю». [» А ,

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

1 чт ““



Сила на звука При печат 6.7БВА, Режим Тих печат 6.47ВА, Състояние на

готовност 4.808А

Налягане на звука При печат 57оВА, Режим Тих печат БЗСВА, Състояние на

готовност ЗБоВА

Типична консумация на 2.4юмь / Седмично
енергия

(„Съдържание Захранващкабел, Ръководство за безопасност,Диск със

софтуер и драйвери, Стартови консумативи, Ръководство

за бързо инсталиране

Спецификациина носителите

. . Типове и размери Стандартна и допълнителна тава - обикновена хартия,
рециклирана хартия, цветна хартия,бланки (от 60 - 120

г/м2). Мултифункционална тава - обикновена хартия,

рециклирана хартия, висококачествена , цветна

хартия,бланки (от 60 до 200 г/м2). Двустранен печат -

обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна
ха ртия,бланки (от 60 до 105 г/м2)

Тегла Стандартна тава - А4, [.еттег, АБ, А5(|.опв Ееее), Аб,

Ехесииуе, Ъе3а1, РоПо, Мехйсо Ъе3а1, |пс|йа Ъе3а|.

Допълнителна тава - А4, Ъеттег, А5, Ехесийуе, Ъе3а1, РоПо,

Мехйсо Ъева|,1пбйа ЪеваЪ Мултифунционална тава -

Ширина: от 76.2гпт до 215.9тт х Дължина: 127тгп до

355.бтт. Автоматично листоподаващоустройство (АВР) -

Ширина: от 105тт до 215.9тт х дължина1ххзтх1473тт
до 355.6тгп. Двустранен печат- А4 “

“1
" "минип- си
ИЛичепи *
съгл. чл. Збл, на..”! 0130"

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

тхтттт“*(“ и ти“-*.-
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Защита на кабелната ЗМТР-АЦТН, 55|./Т|.5 (|РР5, НГГРБ, ЗМТР), БММР уЗ,

мрежа Кегьегоз, |Р5ес, 802.1х (ЕАР-МВБ, ЕАР-РАЗТ, РЕАР, ЕАР-ТЪБ,

ЕАР-ТГЪЗ)

Защита на безжичната )А/ЕР 64/128 Шт, )А/РА-РЗК (ТК|Р/АЕ5), )А/РА2-Р5К (АЕЗ),

мрежа ЗМТР-АЦТН, 55|./Т1.5 (|РР5, НТГРЗ, ЗМТР), БММР УЗ,

Кегьегоз, |Р5ес, 802.1х (ЪЕАР, ЕАР-РАЗТ, РЕАР, ЕАР-Т|.5, ЕАР-

"ГП.5

„ационни системи и сшртуер

Поддържа )А/Епоошзд: )А/Епботмз 100 (32 и 64 бита), И/Епаошз За (32 и

64 бита),)А/1пбош5 70 (32 и 64 бита), )А/Епботмз Х/Езтао (32 и

64 бита), )А/Епбошз“ ХР Рготе5зйопа| (32 и 64 бита),
)А/Епс|охмзгаХР Ноте Ебтоп, )Аппботмз“Ш Бегуег 2012,
)А/ЕпсютмзФ Бегуег 200832, )А/Епбошзо Зеп/ег 2008 (32 и 64

бита), )А/йпаошз09 Бегуег 2003 (32 и 64 бита). Забележка:
)А/Епоотмзд Бегуег поддържа само принтиране. / Мас: 05 Х

10.85, 10.9.х, 10.10.х, 10.11.х или по-нова / Цпих СЦРЗ,
ЪРО/[РКпв (х86/х64 епуйгоптепт)

Ебравене с хартията

Подаване на хартия Основна тава - 520 листа, Мултифункционална тава - 50
листа Автоматично листоподаващоустройство (АВР) - 80
листа

Изходяща хартия С лицето надолу - 250 листа С лицето нагоре (Прав път на

хартията) - 10 листа

Скорост на двустранен До 24 изображения в минута

печат, А4

/ 4 „
Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП

; Надписите са мин-хепи
съгл. чл. 362, 8413 от ЗОП



Функции за защита

Стандартна скорост на До 46 страници в минута
печат, А4

Препоръчителен До 7,500 страници
месечен обем

двустранно сканиране Да

Резолюция До 1,200 х 1,200с1р| (от плоското стъкло), 600 х 6006р| (от

АВР), 19,200 х 19,2ООбр| (Интерполирана)

Скорост Стандартно: 50 стр/мин, двустранно:100 изобр./ мин

Тип на скенера Виа| С|5

802.1х Да

|Р филтьр Да

НРС Да

5есиге тцпст|оп |ос|( чЗ Да

Защитен печат да х
Защитен печат с 55|. Да -

Подпиши- си
аяличенн
сьг.1.чл.36я нл.30т3()1!

Поддържа А|гРг|пг, Апогош Рг|п*с 5егч|се Р|и3|п,ВЕ/1)9”Ввзфег *рдрз

Согтабо С|оиб Рг|пт, Огорьох, ЕчегпотеЪИБасеБЗЗЪ
Пица-В

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

„и. „ „, , ]„мии-„тим.---„ПТЗ
. ..и/*”



боое|е С|оио Ргйпт 2.0, боое|е Оги/е, 1Рг1п186сап, |5|5,
Мапавео Ргйпт 5егч1сез, Моргйа, ОпеВги/е,ОпеМоге, Рйсаза,

РгйптЗтагт Зоштйопз

консумативи и аксесоари

Аксесоари Опционална тава |.Т-5505 - 250 листа, Опционална тава |.Т-

6505 - 520 листа, Опционален модул с та ви ТТ-4000 - 4 х

520 листа, Опционална изходна тава тип Пощенска кутия

МХ-4000 - 4 х 100 листа, Стойка за четец за карти СН-1000

Консумативи Стартова тонер касета за приблизително8,000 страници,

Станадртна тонер касета ТМ-3430 - за приблизително3,000

страници, Тонер касета с голям капацитет ТМ-3480 - за

приблизително8,000 страници, Тонер касета със супер

голям капацитет ТМ-3512 - за приблизително12,000

страници. Барабан 0К-3400 - 50,000 А4 страници(З

страници на задача)/30,000 А4 страници(1 страница на

задача)

Гаранция 24 месеца стандартна гаранция
60 месеца, след безплатна регистрацияна тьгойтеиьд

ВСРЪВБООВХА/
Музи пфушщиопално устройство за големи натоварвания Х
гМултифункци Минимални технически изисквания на Предложение К

анални Възложителя х
Устройства ОСРЪббОООХ/Х/ .

Параметри :: са ми пчепи5 отПол по
3651. ал.3 от 30“

Тип Монохромномногофункционално ДА съгл. чл.

устройство
Технология Лазерна ЛАЗЕРНА

Поддържани Печат,Копиране, Сканиране КОГШР ПЕЧАТ СКЕ

Функции
ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ .; АПА
БЕЗЖИЧНА СВЪРЗАН „СЖ

(х /

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

и „ ,в...,„-, АА„.Ш.„-„.-А,.Ш . ,,жс ”



Тип на скенера Плосък, цветен ДА

Автоматичен Капацитет: мин. 50 оригинала; ДАИ ПРЕЗ АБЕ

подавач за Сканиране: автоматично,двустранно
оригинали
Двустранен Автоматичен ДА
печат/
Двустранно
копиране
Формат на А4 ДА

хартията
Скорост на минимум 40 страницив минута 46 СТР/МИН

печат
Допустимо минимум 50 000 отпечатани страници ДА

максимално
месечно
натоварване
Разделителна 1200 х 1200 ара ДА
способност на
пенат
Поддържани РСЪ 5, РСЪ 6, Розс Зсйрт 3 ДА

емулации
Съвместими “Проста 8/10

операционни
ДА

системи при

. печат
Капацитет за минимум 300 листа ДА

зареждане (:

хартия
,

Интерфейси Етьегпег 10/100/1000; НЗВ 2.0 ДА

Функции на Зсал-то-еМаП, Зсап-[о-ПЗВ, Меги/Ош зеап ДА

скенера
Допълнителни Доставка, инсталацияи обучениена ДА

изисквания място
Гаранция Минимум 36 месеца, от датата на 60 МЕСЕЦА

подписванена двустраннияприемо-
предавателен протокол, на място

Предлаганият МОДеЛ МУЛТИфУНКЦИОНдЛНО УСТРОЙСТВО може да бъде ВИДЯН на

електронната страница на производителя на следните ЛИНК:

Нара://ммш.ьгошег.ья/рпптегз/ан т--опе-|35ег/оср-|66006ш

При изпълнение на обявената ОТ Вас обществена поръчка няма Да ПОЛЗВаМе

ПОДИЗПЪЛНИТЗЛИ.

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка няма/113

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за под Бер, посочвам.

Обявата за рбщественапоръчка

съгл чл. Зба ал.3 от ЗОП

подписите са заличени
. ,

* *к//



Декларирам,че:
Предлаганите мултифункционални устройства са нови, оригинални,

нерециклирани, неизползвани неупотребявани, в производство към момента на
подаване на офертата и са в срок на актуална сервизна поддръжка.
Мултифункционални устройства са произведени в завод на производителя на
съответната техника/марка.

Предлаганите мултифункционални устройства са в текущата продуктова
линия на производителя, не са свалени от производство към датата на подаване на
офертата и са в срок на актуална сервизна поддръжка. За предлаганататехника са

осигурени резервни части за срока на гаранционната поддръжка.

Предлаганата техника ще бъде коштлектована 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 изпълнявафункциите,
заложени в спецификацията или ще бъде заменено с друго за сметка на
изпълнителя. .

Предлаганататехника притежава сертификат за безопасност “СЕ МатК” или

еквивалентен. мултифункционални устройства съответстват на изискванията на
. европейските стандарти за електромагнитна съвместимост И да са съобразени за

П

работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р България.

Доставяната техника ще бъде комплектована с всички необходими силови,

интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й

работа. Захранването и кабелните накрайници на силовите кабели са предвидени за

експлоатация в Република България;

Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганата техника са

съвместими и отговарят на всички стандарти в Република България за

ергономичност и пожарнабезопасност.

Гаранционната поддръжка включва труд, резервни части, транспортни

разходи, за доставка на части и всички други разходи, съпътстващи отстраняването

на възникнали дефекти, технически проблеми, неизправности и т. н.

За предлаганото оборудване ще бъде осигурен за наша сметка гаранционен

сервиз при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на реакция до 1 ЧАС и срок за отстр ане

на проблем до 24 ЧАСА

Организация на гаранционнатаподдръжка: Коли Ко - ООД

гарантираме, че сме В състояние Да ИЗПЪЛНИМ качествено :

В ПЪЛНО съответствие с гореописаното предложение
,

ЗОП
чл. Зба 0113 от

еса заличени съгЛ- „ „ „,подписит ш . г/Ъ,“,ТГ, „ХХ,



! „.

Приложения:
1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условиятана труд, когато е приложимо.

2. Декларация за съответствие с критериите за подбор;
3. Документи които потвърждават характеристикитена предлаганататехника;

/технически брошури от производителя, разпечатка от сайта на производителя
с технически характеристики на техниката, сертификати или други доказателства/

5. Други (по преценка на участника).

Име и фамилия
Длъжност

“

Подпис, печат
*

,

, /„

...9/„12/2019

Лъчезар Стоянов

.управител

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
” *1 х х 1]. 71 .А..- „„К.-%“- ТМ,

Ъ.-„

]

"; Полицаите са ш пчепп
съгл. чл. 362. ал.3 от ЗОП

!

:

-3

1

м
Подписи“ са ,
заличени

”ж съш. чпь 36». „1.3
от30"



- Гро/Ммм А,;аугбМ/Д/ПУ/бъ/Ъ
Ш "Имах/М /а . АМС/г

ОБРАЗЕЦ 1120 9.1

Важи за обособена позиция „91

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНАПОЗИЦИЯ Мз 1 „ДОСТАВКА НА ВДСОКОСКОРОСТНИ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОИСТВА“;

От. Копи Ко- ООД.., с адрес гр. Бургас, ул.Юрий Венелин Л918- седалище,
Бургас, ул. Гурко 9- офис тел. 0888 49 16 10 факс: 056831066 е-та11:

сорусоьдфуаьоо. сот
ЕШ(: 102921196

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Вас “обществена поръчка по реда на Глава

двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърни устройства и
мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по следните три обособени
позиции: Обособена позиция М 1 „Доставка на високоскоростни
мултифункционални уСтройства“; представяме нашата ценова оферта за
изпълнение на общественатапоръчка, както следва:

Общатапредлагат от нас ценаза Изпълнениена поръчката поОбособена
позиция М 1, включваща доставка и гаранционна поддръжка на 4. .броя
мултифункционшши устройства, възлиза на:

4000.00 - четирихиляди лева без ДДС или
4800,00 -четирихиляди и осемстотиншейсет лева с ДДС
Общата предлагана цена за изпълнение на поръчката е формиранакакто

следва:

Наименов БВО Единична Единична Обща цена за Обща цена 5

ание и цена в лв. без цена в лв. с коза-живо 13:13:23;
вкл. ДДС вкл. ДДС МФУ в лв. МФУ в лв. с
(цифров " ( ф без вкл. вкл.
словам) “” Ра” ЛДС(цифрови ддсщифровсловам) словам) и словам)

Мултифун 4 1000,00 / 1200,00 лева 4000,00 - 4800,00 -
кционални хиляда /лева с ддс/ четири хлева четирихиляди
устройства без ддс шяда и без ДДС и осемстотин

двеста лева лева с
с ддс/ %

"Т:.ЧЩХХ

С” Подписи"Ш

1““Т“"„6 „„.3 от 3011
Декларираме,че:



Посочените единични цени без ДДС са крайни и включват всички разходи

за изпълнение на поръчката, доставката им до сградата на РЗИ-Бургас, както и

всички данъци (освен ДДС), такси, мита и други преки и непреки разходи,

печалба, търговски отстъпки и др. под. (за нерегистрирани по ЗДДС лица).,

транспортни разходи, разтоварване до мястото за изпълнение на поръчката,

гаранционно сервизно обслужване на място, както и стойността на всички други

разходи за изпълнение на изискванията на възложителя и на техническата
спецификация по ОП МЦ на обществената поръчка.

Забележка: Предложената цена е окончателна и не подлежи на

промяна. В цената са включени всички разходи на участника,“включително
транспортни до мястото за доставка и за гаранционна поддръжка на място

на предлаганата техника. При несъответствие между предложената цена,

изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената,
посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката,

съгласно сроковете и условията, предложени от нас, които са неразделна част от

договора.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка,

ние сме съгласни да предоставимбезусловнаи неотменима банкова гаранция за

авансово предоставени средства, която обезпечава изпълнението чрез покритие

на отговорността на Изпълнителя, обезпечаваща 100 % стойността наравансово
предоставените средства и оригинал на фактура За стойността на авансово

предоставените средства и съдържаща всички реквизити по Закона за

счетоводството и гаранция за добро изпълнение в размер на 3 %.
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащаниятапо договора, ако

бъдем определени за изпълнител на поръчката:

Данни за банковата сметка: обслужваща банка:
УниКредит - Булбанк -АД, офис Бургас
В1С ПМСКВОЗР
1ВАМ :В640ПЪТСК75271062728710
Титуляр на сметката: Лъчезар Стоянов Стоянов -
УПРАВИТЕЛ

. А

Дата ..09..../12/ 2019 / подписите са т пчепп
„

” “”- чл- 3621. ал.3 от ЗОП

Име и фамилия Лъчезар Стоянов

Длъжност .Управител

Ф() Пшписитг са
ЧНЛИЧЕНП

съгл. чл. Збя. низ от 30"


