
ДОГОВОР
Ле РД-1 1-30/18.12.2019 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, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

И

2. ““АСАП“ ЕООД, ЕИК 175370880, представлявано от Петър Ангелов Зюмбилев-в
качеството си на управител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район
Красно село, бул. „Цар Борис 111“ 93-95, ет.2, офис 1”/едно прим/, наричано по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“
на основание чл. 20, ал. 3 във връзка с чл. 194, ал. 1 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 компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ-Бургас“ се
сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на
определено възнаграждение доставка и гаранционна поддръжка на компютърни
конфигурации за нуждите на Регионална здравна инспекция -Бургас, наричан по-долу за
краткост "компютърните конфигурации", съгласно техническа спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение М91.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави описаните по-горе конфигурации 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 следнитедейности:

1. Доставка на 30 броя компютърни конфигурации в сградата на РЗИ - Бургас;2. Гаранционно обслужване на доставените 30 броя компютърни конфигурации;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 3 в съответствие с изискванията
на Техническата спецификация на Възложителя - Приложение М.) 1, Техническото си
предложение - Приложение Не 2 от настоящия договор и Ценовото предложение -
Приложение М.» 3 от настоящия договор, които са неразделна част от настоящия договор и в
сроковете по раздел И от настоящия договор.



Н. СРОКОВЕПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставка на 30 броя компютърни
конфигурации в сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 59 /петдесет и девет/ календарни
дни, считано от сключване на договора (съгласно Техническото предложение на участника,
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ).

(2) Срокът на гаранционното обслужване на компютърните конфигурации 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.

1Н. ЦЕНИ И НАЧИННА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор, съгласно предложеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цсново предложение е 29 400,00 (двадесет
и девет хиляди и четиристотин) лева без ДДС или 35 280,00 (тридесет и пет хиляди
двеста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените
компютърни конфигурации по единични цени в размер на: 980,00 лв. (деветстотин и
осемдесет) лева без ДДС или 1 176,00 (хиляда сто седемдесет и шест) лева с ДДС, съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия Договор.

(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 конфигурации, 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 :

( 1) 100 % Авансово в размер на 35 280,00 (тридесет и пет хиляди двеста и осемдесет) лева
с ДДС в срок до 10 (десет) работни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранция,
обезпечаваща 100 % стойността на авансовопредоставените 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): КЕВВВОЗР ;

Банкова сметка 1ВАМ: 8662 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 882,00 (осемстотин осемдесет и два) лева. Когато като Гаранция за изпълнение се
представя парична сума, сумата се внася по сметката посочена в т.1.

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

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията, обезпечаваща
авансово предоставените средства, в случай, че договорът е бил прекратен по каквато и да е
причина и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил никаква работа по договора или извършената и
приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния
случай усвояването/реализирането на представената гаранция е до размера на неусвоения
аванс.
7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доброволно е изплатил обратно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дължимата сума по авансовото плащане при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, мотивирано от
условията, описани в т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не пристъпва към усвояване/реализиране на
гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
срок до 3 /три/ дни след постъпване на дължимата сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Оригиналът на гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства се връща наИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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.

Н.Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задърЖането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 5 (1) Плащанията се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкова сметка: ВО5ЗПМСК70001500582520в УниКредит Булбанк
1ВАМ: ВОЗЗНМСК7ООО150058252О
В1С: ПМСКВСБР
(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
(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, 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 нанастоящия договор;
(2) да получи компютърните конфигурации на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3;
(3) да упълномощи лица, които да удостоверят приемането на доставката на компютърнитеконфигурации;
(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 исъответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

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

(2) Откаже приемането и заплащането на установената с настоящия договор цена, докатоИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно условията, установени в
договора и приложенията към него, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за доставка на компютърните конфигурации, както и във връзка с
окомплектовката на компютърните конфигурации 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 конфигурации, в сроковете и при условията на настоящия договор;
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговарят
компютърните конфигурации или не представи изискуемите документи относно
компютърните конфигурации, да откаже приемането на компютърните конфигурации,
както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неизпълни своите задължения съгласно договора.
(5) Да задържи изцяло или отчасти гаранцията, обезпечаваща изпълнение на договора пореда и при условията, предвидени в същия.

УП. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените компютърниконфигурации и заплащане на услугите по този договор в размер и срок, съгласно чл. 3 отДоговора.
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 конфигурациислед доставката им;
3. да осигури гаранционно обслужване на компютърните конфигурации;
4. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивности 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 договораи за мерките, предприети за тяхното решаване;
6. да осигури подходяща опаковка на компютърните конфигурации, 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 конфигурации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури
изпълнението на тези негови задължения от производителя на компютърните
конфигурации;

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 конфигурации.
(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 конфигурации във всеки отделен случай, както и
удостоверяване на извършените ремонти и/или подмяна на дефектни части.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави компютърните конфигурации 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 конфигурации да бъдат съвместими и да отговарят на всички
стандарти в Република България за ергономичност и пожарна безопасност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените компютърните конфигурации 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
конфигурации 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
конфигурации с приеме-предавателен протокол за извършената доставка.

Чл. 16. (1) Компютърните конфигурации 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 конфигурации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предадедокументите по чл. 12.



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

УП1. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на
компютърните конфигурации за срок от 36 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
конфигурации, 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 конфигурации
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 конфигурации на място в рамките на гаранционния срок, както следва:
1. време реакция за констатиране на проблема - до 2 /два/ часа от съобщаването за проблем
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за отстраняване на проблема - не повече от 24 /двадесет и четири/ часа 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 конфигурации 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 конфигурации, 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 дадена компютърна конфигурация
получи повече от три дефекта, тя 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
конфигурации, 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 конфигурации 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 конфигурации 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 конфигурации.

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

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

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

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

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банковата
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: Банка ДСК В1С ЗТБАВОЗР
1ВАМВОЗ2ЗТ8А93003100600801.

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
непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен
ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично
писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

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

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

Х1. СПИРАНЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРАПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИИЛИ
НЕПРЕДВИДЕНИОБСТОЯТЕЛСТВА.ИЗМЕНЕНИЯИ ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ДОГОВОРА

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

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

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



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

Чл. 34. (1) Страната, засегната от изключителни или непредвидени обстоятелства, е длъжна
да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7- дневен срок от
настъпването на изключителните или непредвидените обстоятелства. При неуведомяване
се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Изключителни или непредвидениобстоятелства 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 заобществените 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.

ХП1. СПОРОВЕ

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

ЧЛ. 39 АКО ПО ПЪТЯ на преговорите не може да се ПОСТИГНС СЪГЛЗСИС, ВСИЧКИ СПОРОВЕЩе се
решават ОТ КОМП6ТСНТНИЯСЪД, определен ПО правилата на бЪЛГЗРСКОТО законодателство.



Х1У. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие
„незабавно", същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване
или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от
пет работни Дни.

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

Чл. 41. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.
Чл. 42. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 43. Когато в хода на изпълнение на работата по договора 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 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. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

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

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. “Александровска” М9120;
тел. 056 /807 302, 807 313; факс: 056/ 816261
е-шаП: г21фг21-Ъиг3азлот

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: София 1612, България, област София (столица), община Столична, район Красно
село, бул. Цар Борис 111 М: 93-95, ет. 2, офис 1” /едно прим/
тел.: 02/4475110, факс: 02/4233587
(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 неполученисъобщения, предизвестия, УВЕДОМЛСНИЯ,заявки И СЪОбЩСНИЯ И СЪЩИТС се СЧИТаТ за редовно
връчени.



(3) Лица отговорни за изпълнението на договора:

За Възложителя: ПавлинаЦонева А директор на Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, тел. 056/
807 313, 0887 908927, факс: 056/ 816261 е-таП: гяйфтй-Ъигвазсот;

За Изпълнителя: Петър Зюмбилев- Управител , тел: 02/4475100, факсО2/4233587,
ел. поща: оГйсеФазарЪв
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 М) 1 - Техническа спецификация

Приложение На 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение М.» 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ПриложениеМ: 4 - Документи, изискуеми по ЗОП.

НЯСТОЯЩИЯТДОГОВОР се подписа В два еднообразни екземпляра - един за Възложнтеля
" един За изпълнителя.

, /М 3 ./: ”е 4/: Надписите са! заличени -

П
“

„

ЗА възложитвляч/Г Ш". ““И-3то" ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „33:73:32;ШЛЪЪП

ДТ



Пдилож-ениеЛе]

Иди Др/РСЪУЗ/МД/ЗД.//>1>ОБ//у*/21 /
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимални изисквания КЪМ техническите характеристикина
компютърните конфигурации

ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процесор Минимум 8-мо поколение 1пте1 процесор или еквивалентен:

не по-мапко от 4 физически ядра;

базова честота не по-малко от 2.8 ОН2;

1.3 кеш памет не по-малко от 6 МВ.

Памет 2х4 ОВ ВВК4, общо 8 613 КАМ, 4 ШММ слота, от които 2
свободни; разширяема до 32 Св

минимум 2400 МН2.

Чипсет Вц51пе55/Ма1пвтгеат клас или по-висок

Разширителни СЛОТОВС
. РС1ебеп3 х16 5101- минимум един,
РСК ОепЗ х1 5101 -- минимум два.

Дисково пространство Две дискови устройства:

в 8513 БАТА 6 613/5 с капацитет не по-малко от 120 СВ,
скорост на четене минимум 500 МВ/е, скорост на запис минимум
500 МВ/з;

:. НПГ) БАТА 6 613/75 1ТВ, 3.5”, минимум 64МВ кеш. 7200 грип
Устройствата да не са геГцгь1з11ес1.

Мрежа 10/100/1000 МЪрз

Оптично у-во ВУБЪКШ; Ооць1е 1аусг

Клавиатура ПЗВ клавиатура от производителя на конфигурацията, фабрично
! надписана по БДС

Мишка 1 ПЗВ оптична мишка от производителя на конфигурацията

Кутия ОезКЪор/Тошег сазе, кутия

Интерфейси Заден панел:

Ичтерфейси към монитора: минимум два изхода - 1хХ/С1А,
* 1хОХ/1/НВМ1/1315р1аурог!
1 („1813 - минимум 6 бр. на задния панел, като от тях:



! Туре А - минимум 4 бр.;
0 1188 3.1 Сеп 1 Туре А - минимум 2 бр. 35 тт АиШо-Еп.

Аиойо-ош.М1С.

Преден панел:

Минимум 2 ПЗВ Туре А на преден панел на кутията, като поне
; един от тях да е ПЗВ 3.1;

. 3.5 тт АиШо-ощ,М1С.

АТХ захранване

Минимум 300 вата, осигуряващо безпроблемна работа при пълно
натоварване на системата; вграден филтър срещу ел.-магнитни
смущения

Рейтинг 80+

Монитор . ЕЕТ), от производителя на компютъра, със следните минимални

[

изисквания:

1

* Размер на екрана по диагонал: 23 инча
0 Съотношение 16:9

!

о Резолюция - 1920 х 1080
”[ о Яркост 250 (До/т2
*

» Време за реакция 5 тв.
! . Контраст 100021
, ! Интерфюйс- минимум два входа, 1хХ/6А,

1х13Х/1/НПМ1/015р1ау роп съвместими с предлаганите
1

компютри и интерфейсен кабел за връзка със съответния
* видео изход на предложения компютър.

Захранващ кабел “ „Шуко“- СЕЕ 7/7. с дължина не по-малко от 1,5 метра

ОС Инсталирани и активирана операционна система МЗ “Плеси/5 10

Сертификати

1

г

,
Рго (64ь1!) овм

! тсо, вонз
1

За предложения компютър - Епегеу Бют 6.1 за ЕС

3
За предложения монитор - Епетву Згаг 7 за ЕС

1

.
т Предложената компютърна конфигурация да присъства в “Либон/5
Сотрапь1е Ргооцсг Цзг на Мйсгозой за инсталираната ОС.

Гаранция % Минимум 36 месеца гаранция ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ датата на
. ПОДПИСВЕШС на ДВУСТРВНННЯ приемно-предавателен ПРОТОКОЛ. на
] МЯСТО



/7 Мир/нет Дед
Шум ”им?

д/%"3/%-5тз/Тп// „16
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

До: Регионална здравна инспекция - Бургас
(наименование и адрес на възложителя)

От: АСАП ЕООД
(наименованиена участника)

с адрес: гр. София, Цар Борис 111М: 93-95, ет. 2, офис 1, /едно прим/,

тел.: 02/4475110, факс: 02/4233587, е-таП: тазфазарьв
ЕИК: Ъйдзфазарьв,

УВАЖАЕМИГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
.

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

участие в процедурата, с настоящото поемаме ангажимент да изпълним предмета на

горепосочената поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в техническата

спецификация от документацията за участие, изискванията на Възложителя и!

нормативните изисквания в тази област.

2. Декларирам, Че СЪМ ЗЗПОЗНЗТ СЪС съдържанието И СЪМ съгласен С КЛЗУЗИТЕ на

приложения ПРОЕКТ за ДОГОВОР.

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

дни считано от крави-тия срок за подаване на оферти, посочен от
Възложителя.

4. Съгласни сме да изпълним конкретна доставка на настолни компютърни

конфигурации не по-късно от 59 (петдесет и девет) календарни дни от сключване на

договора.
5. Предлаганият от нас гаранционен срок за доставените компютърни

конфигурации е 36 (тридесет и шест) месеца.
6. Предлагаме да доставим в РЗИ-Бургас 30 /тридесет/ броя компютърни

конфигурации.
7. Производител/марка/модел на предлаганите компютърни конфигурации:

Производител: АСАП ЕООД
Марка: АЗАР
Модел: Т 1 00

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

документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора в размер
на 3 % (три процента) от стойността на договора и 100 % гаранция за авансово плащане.

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

следния вид/модел компютърни конфигурации с параметри, отговарящи/но-добри от

минималните изисквания съгласно Техническата спецификация, както е посочено в

таблицата:

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

ЖЩРШТМЮММ / ” ”“ “



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

вх хктвттш-

Параметьр Минималниизисквания на възложителя Техническихарактеристики на
предлаганататехника В СЪОТВСТСТВИСс

минималнитеизисквания- ПОСОЧВЯТсе
марка, модел, характеристики

Процесор Минимум 8-мо поколение 1111е1 процесор или АМВ СРП ВезКтор Куиеп 5

еквивалентен; 6С/12Т 1600

не поемалко от 4 физически ядра; 6 физически ядра; базова честота

базова честота не по-малко от 2.8 СНЪ; 3-26Н2; Ш кеш памет 16 МБ.

ЪЗ кеш памет не по-малко от 6 МБ.

Памет 2х4 (ЗВ ВВК4, общо 8 ОВ КАМ, 4 В1ММ 2х4 ОВ ВВК4, общо 8 ОВ КАМ,
** слота, от които 2 свободни; разширяема до 4 ШММ слота, от които 2

32 613 МИНИМУМ2400МНЪ- свободни; разширяема до 32 ОВ,
2400 МНг.

Чипсет Визтпезз/Матпзтгеат клас или по-висок Визйпезз клас - А320

Разширителн РС1е СтсЦЗ х16 5101 - минимум един, РС1е РС1е бепЗ х16 5101 - един, РС1е ,
и слотове СтепЗ х1 5101- минимум два. сепз х1 510: - един

РС1е Сет-13 510: (два] шосе
поддържащ режим х 1 или х 16,

конфигуриран в режим х1) - един
Дискове Две дискови устройства: Две дискови устройства:
пространство с 851) БАТА 6 ОЪ/з с капацитет не по- . 351) 3АТА 5 еь/з (;

” малко от 120 6В> капацитет от 120 ОВ, скорост на
скорост на четене минимум 500 МВ/з,
ско ост на запис миним 500 МВ/ "

четене 500 МВ/З, скорост на
р УМ за запис 500 МВ/з;
. НШ) БАТА 6 (ЗЪ/з 1ТВ, 3.5”, „

минимум 64МВ кеш, 7200 грш
“ НРБ БАТА 6От ” в,

Устройствата да не са гейпьйзьеа. 35", 64МВ кеш, 7200 грт

Устройствата не са гетитьйзьео.

Мрежа 10/100/ 1000 Морз 10/100/ 1000 Мьрз

Оптично у-во ВУВхКШ; ОоиЪ1е 1ауег ВУШКШ;ВоиЪ1е 1аует



Клавиатура ИЗВ клавиатура от производителя на ПЗВ клавиатураотконфигурацията, фабрично надписана по производителя на
БДС конфигурацията, фабрично

надписана по БДС - АБАР
ВЕЦДХ /Производител: АСАП

.
ЕООД/

Мишка ПЗВ оптична мишка от производителя на ПЗВ оптична мишка от
конфигурацията производителя на

конфигурацията - АЗАР ВЕЪПХ
Шроизводител: АСАП ЕООД/

Кутия ВезКТор/Тошег сазе, кутия ВезКтор/Тошег сазе, кутия
Интерфейси Заден панел: Заден панел:

Интерфейси към монитора: минимум два
изхода - 1хУ6А, 1хВУ1/НВМ1/Шзр1ау рогг
ПЗВ - минимум 6 бр. на задния панел, като Интерфейси към монитора: Два
от тях: изхода - 1х УСА, 1х НВМ1

ТУРе А " МИНИМУМ4 бр.; НБВ - 6 бр. на задния панел, като. ПЗВ 3.1 Сеп 1 Туре А - минимум 2 от тях:бр.
3,5т Ашйо-тп, Аиайо-ощ, М1С.

Преден панел: , Туре А „ 4 бр.;
М Иинимум 2 БВ Туре А на преден панел . ПЗВ 3.1 (Зен 1 Туре А . 2на кутията, като поне един от тях да е 6пзв 3.1 ; Р-

3.5 тт Ашйо-оит, М1С.

3,5т АшНо-т, АшНо-ош, М1С.

Преден панел:

2 ПЗВ Туре А на преден панел на
кутията, като един от тях е ПЗВ
3.1;

035т АцсНо-оиг, М1С
АТХ Минимум 300 вата, осигуряващо

, 550 вата, осигуряващо
*

захранване безпроблемна работа при пълно натоварване безпроблемна работа при пълнона системата; вграден филтър срещу ел.- натоварване на системата;магнитни смущения

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



вграден филтър срещу ел.-
магнитни смущения

Монитор ЪЕВ, от производителя на компютъра, със Монитор АЗАР М247ОЗХУН
следните минимални изисквания:

”

ЪЕВ, от производителя на
0 Размер на екрана по диагонал: 23 компютъра - АСАП ЕООД, със

инча следните характеристики. Съотношение 16:9
. Резолюция - 1920 х 1080 “ Размер на екрана ПО

. Яркост 250 са./1112 ДИЗГОНЗЛ: 236 инча

. Време за реакция 5 ще.
. 1 :. Контраст 1000:1 Съотношение 6 9

Интерфейс - минимум два входа, 1хУ6А, . Резолюция- 1920 х 1080
1хВУ1/НПМ1/Шзр1ау рог: съвместими с

А предлаганите компютри и интерфейсен . Яркост 250 Сс1/п12
кабел за връзка със съответния видео изход
на предложения компютър. . Време за реакция 5 тв.

- Контраст 3000:1

. Интерфейс - два входа,
1хУСтА, 1хНВМ1, съвместими с
предлаганите компютри и
интерфейсен кабел за връзка със
съответния видео изход на
предложения компютър.

Захранващ „Шуко“»- СЕЕ 7/7, с дължина не по-малко от „Шуко"- СЕЕ 7/7, с дължина от
кабел 1,5 метра 1,5 метра

пу ОС Инсталирана и активирана операционна
"

Инсталирана и активирана
системаМЗ “Либон/з 10 Рто (64Ъй) ОЕМ операционна система МЗ

“Нинов/5 10 Рго (64Ъй) ОЕМ

Сертификати ТСО, КОНБ

За предложения компютър - Епегву БЪаг 6.1 За предложения компютър -за ЕС
.

Епегву Бгаг 6.1 за ЕС
За -ЕСпредложениямонитор Епегву Бтаг 7 за За предложения монитор . Епегеу

ЗЪаг 7 за ЕС
Предложената компютърна конфигурация да
присъства в Шйпдошз СотрайШе Ргоаист 1,151 Предложената компютърна
наМтстозой за инсталираната ОС. конфигурация присъства В

Шйпдотз

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

ХЧХ „„ТЩЩЩ . .



Сотрайь1е Ргооцсг 1,151 на
МЪсгозой за инсталираната ОС.

Гаранция Мин. 36 месеца гаранция от производителя 36 месеца гаранция от
от датата на подписване на двустранния производителя от датата на
приемно-предавателен протокол, на място подписване на двустранния

приемно-предавателен протокол,
на място

Предлаганият модел оборудване може да бъде видян на електронната страница на
производителя на следните линкове:
Компютър: пара:Ниш.авари.Ъд/цр1оаоз/роГ/азар-сошригегз/рс-азар-г100.рс11“
Монитор: пара:”тимари.1331119]оас!з/роГ/азар-сошрцтегз/азар-топ1[ог-М24708ШНроГ

При изпъштение на обявената от Вас обществена поръчка ане-ползваме /няма да
ползваме (невярното се зачертава ) подизпълнители. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат

Подизпълнител Дела от поръчката, койтоще им % от общата стойност на поръчката
бъде възложен

(изброите конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения )

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка ито-ползваме /няма да
ползваме капацитета на други субекти, за да изпъшш критериите за подбор, посочени в
Обявата за обществена поръчка (невярното се зачертави ).
(В случай, чеучастникът ще използва подизпълнители или ще се 1103086 на капацитета на трети лицаследва да се представи отделно за всеки от посочените подизпълнители надлежно попълнена иподписана от тДеклараиия за липса на основанията за отстраняване и съответствие С критериитеза подбор, в която се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл. 66,
ал.2 от ЗОП.)

Декларирам, че:
Предлаганите компютърни конфигурации са нови, оригинални, нерециклирани,неизползвани неупотребявани, в производство към момента на подаване на офертата и са в

срок на актуална сервизна поддръжка. Компютърните конфигурации и периферна техника
към нея са произведени в завод на производителя на съответната техника/марка.

Предлаганите компютърни конфигурации 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 предлаганата техника са осигурени резервничасти за срока на гаранционната поддръжка.

Предлаганата техника ще бъде комплектована така, че да бъде работоспособна и да
изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадено устройство не
(Ж
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може да изпълнява дадена функция, го устройството ще се приведе В състояние, при което
МОЖЕ! да изпълнява функциите, заложени В спецификацията или ще бъде заменено С ДРУГО
за сметка на изпълнителя.

Предлаганата техника притежава сертификат за безопасност “СЕ МагК” или
еквивалентен. Компютърни конфигурации съответстват на изискванията на европейските
стандарти за електромагнитна съвместимост и да са съобразени за работа в
стандартизираната електрическа мрежа в Р България

Доставяната техника ще бъде комплектована с всички необходими силови,
интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа.
Захранването и кабелните накрайници на силовите кабели са предвидени за експлоатация
в Република България;

Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганата техника трябва да бъдат
съвместими и да отговарят на всички стандарти в Република България за ергономичност
и пожарна безопасност.

Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганите компютърни
конфигурации да са съвместими.

Сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок ще се извършва от
оторизиран сервиз за територията на Република България -
Наименование на сервиза: Сервиз на АСАПЕООД
Адрес на сервиза: гр.София, бул.Цар Борис 111М93-95, ет. 2, офис 7

Оторизация: АСАПЕООД е производител на предлаганото оборудване
(посочва се наименование, адрес, оторизация)

и задължително ПО местонахождение на техниката;

Гаранционната поддръжка включва Труд, резервни части, транспортни разходи, за доставка
на части и всички други разходи, СЪПЪТСТВШЦИ 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 2 (два) часа и срок за отстраняване на проблем
до 24 (двадесет и четири) часа
Организация на гаранционната поддръжка:
Предлагаме следния детайлен план за реализиране на дейностите по Гаранционна
поддръжка:

. Съобщението за повреда се приема и регистрира.

. Схемата за действие при постъпване на сигнал в АСАП ЕООД е следната:

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

Ниво 2

Ниво 1

/ Първо ниво на поддръжка - Дейности и отговорности
- Въвежда първоначално инцидента в системата.

- Първо ниво е първата роля, което може потенциално да разреши инцидента.

- Отговорни са за специфичен вид инциденти и заявки, като останалите, които не
могат да бъдат разрешени се ескалират към следващо ниво на поддръжка, без да
се губи време.

- Проследяват прогреса по разрешаване на инцидента. За целта се генерират
детайлни оперативни доклади от системата и се проверява текущият статус на
инцидента.

- В случай на проблемна ситуация, която блокира разрешаването на инцидента,
произвежда необходимата „ескалация“.

- Спомага за по-добра комуникация между потребителя и П отдела.

- Отговаря за предварителната приоритизация на инцидента.

- В случай на потенциален сериозен инцидент информира Кризисния мениджър.

- В случай на инцидент е недостатъчно информация, грешно въведен в системата
или с липсваща критична информация, взима необходимите мерки да събере
необходимата информация.

- Потвърждава инцидента за разрешен и комуникира начина на разрешаване с
потребителя.

/ ВТОРО ниво на ПОДДРЪЗККЗ - Дейности и ОТГОВОРНОСТИ

- ОТГОВОРЯ за техническото разрешаване на инцидента.

- ФОКУСИРНН е на ПО-КОМППОКСНИИНЦИДСНТИ, КЪДСТО ДЪЛбОКО техническо познание
е необходимо И не могат да бъдат разрешени ОТ СПСЦИШСТИТСОТ ПЪРВО НИВО.

- Тества И ИМПЛЕМСНТИРЗ ПОТСНЦИЗЛНИразрешения КЪМ ИНЦИДСНТИТС,ВКЛЮЧИТСЛНО
И оценка на риска.Щ

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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Документира всички действия, протекли при разрешението на инцидента в
коректен и пълен вид.

Грижи се за допълване на базата данни „самопомощ“, с точна и полезна
информация.

Трето ниво на поддръжка- дейностии отговорности
Отговоря за техническото разрешаване на инцидента.

Фокусиран е на по-комплексни инциденти, където дълбоко техническо познание
е необходимо и не могат да бъдат разрешени от специалистите от Второ ниво.
Тества И имплементира потенциалниразрешения КЪМ инцидентите, ВКЛЮЧИТеЛНО
И оценка на риска.

ДОКУМСНТИРЗ. ВСИЧКИ действия, протекли при разрешението на ИНЦИДеНТа В

коректен И ПЪЛСН ВИД.

Грижи се за допълване на базата данни „самопомощ“, с точна и полезна
информация.

Определянето на приоритета ще бъде изцяло съобразено с изискванията наВъзложителя.

Примерно приоритизиране на проблемите:

"на услуга, без налигши

2-Виоок Загубена услуга или потенциално загубена услуга, но с
"ВЪЗМ ОЖ НИ 8.71” Герт гатИЛИ .

„Няма загуба науслугаили предпоставки.зазагуба, но има
7 неудобствоза няколКо потребителя, “

- : *

4-Нисък Няма загуба на услуга или предпоставки за загуба, но има

(Ж.

НСУДС-бСТВО32 ПО»рсоителя.

/л
Подписите са заличени съгл. чл. 360, ал.3 от ЗОП
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2 - Отдел / Загуба на важна услуга за отдел или дирекция.дирекция

Някой 4

4 - Потребител Един потребител е засегнат

За отстраняване на проблемите, след приемане на съобщението -АСАП ЕООДще изпращапри Възложителя специалист, който да отстрани намясто проблема.
(участникътпосочва начина на осигуряванена гаранционмато обслужване)

Срокът на валидност на това предложение е 90 (деветдесет) дни след датата, определена закраен срок за предаване на офертата за участие.
Гарантираме, че сме В състояние да ИЗПЪЛНИМ КЗЧССТВВНО И В СРОК поръчката, В ПЪЛНО.

СЪОТВСТСТВИС С ГОРСОПИСЗНОТОпредложение.

Приложения:
1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани сданъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,когато е приложимо.
2. Декларация за съответствие с критериите за подбор;Сертификати, технически брошури от производителя, разпечатка от сайта напроизводителя с технически характеристики на техниката или други доказателства, коитопотвърждават характеристиките на предлаганата техника;
3.3а поставяните от нас компютърни конфигурации представяме следнитесертификати:

. Декларация за съвместимост съгласно стандарта 180 14024 /ТСО/ - 2 бр.(1 бр. за настолния компютър и 1 бр. за монитора, предложени в офертатана АСАП ЕООД) - Завсрени копия;
0 Сертификат КОНЗ - 2 бр. (1 бр. за настолния компютър и 1 бр. замонитора, предложени в офертата. на АСАП ЕООД) >- Заверени копия;в За предложения компютър - Сертификат Епетву Бтаг 6.1 . за ЕС - заверенокопие; ”

. Превод на български език на Сертификат Епетзу Зтаг 6.1. за ЕС запредложения компютър;
- Л

Подписите са заличени съгл. чл. 360, ал.3 от ЗОП
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4.

За предложения монитор - Декларация за съвместимост със стандартаЕпегву Згаг 7.0 - заверено копие
Удостоверения, че предложената компютърна конфигурация присъства вКупидон/5 Сошрайьййту Ргооисг Цзг на Мйстозой - 2 бр. (1 бр. за настолния

. компютър и 1 бр. за монитора, предложени в офертата на АСАП ЕООД)- Заверени копия;
Превод на български език на удостоверенията, че предложенатакомпютърна конфигурация присъства в “Нипон/5 Сотрайьпйу РгодцсъЦзг на Мйсгозой - 2 бр.
СЕ маркировка на прдложеното оборудване - 2 р. - заверени копияБрошури е технически параметри на оборудването

Документ за УПЪЛНОМОЦШВЗНЕ, КОГаТО ЛИЦСТО КОСТО подава офертата, Не еЗЗКОННИЯТ представител на участника;
5. Други (по преценка на участника).

КМ

Дата 29/11/2019
Име и фамилия Петър Зюмбилев Ш ”
Длъжност Управител /Подпис, печат ..........................

„ ,
Подписите„
заличени *

съгл. чл. 368, н.п.3 от 30"т
Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по

реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП

От участник: АСАП ЕООД,
БУЛСТАТ/ЕШС: 175370880, адрес: София 1612, България, област София (столица), община

Столична, район Красно село, бул. Цар Борис Ш М: 93-95, ет. 2, офис Г /едно прим/
банковасметка 1ВАМ: ВСт53ШЧСК70001500582520, В1С код на банката: ПМСКВОЗР

представляванот: Петър Ангелов Зюмбилев

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 компютърниконфигурации за нуждите на РЗИ-Бургас“,

представяме нашата ценова оферта за изпълнение на общественатапоръчка, както следва:

Общата предлаганаот нас цена за изпълнениена поръчката, включващадоставкаи
гаранционнаподдръжкана 30 броя компютърни конфигурации, възлиза на:

29 400.00 (двадесет и девет хиляди и четиристотинлева и 00 стотинки) лева без
ДДС или
3528000 (тридесет и пет хиляди двеста и осемдесет лева и 00 стотинки) лева с ДДС

Общата предлаганацена за изпълнениена поръчкатае формиранаКЗКТО СЛЕДВЗЗ

Наименование Брой Единична Единична Обща цена за цялото Обща цена за
цена в лв. без вкл. цена в лв. с вкл. КК

ДДС ДДС количесгво в лв. цялото количество

(цифров „ словам)
без вкл. ДДС(цифрав и КК в лв. с вкл.

(цифров и словам) словам) ДЦС(цифров и словам)

Компютърни 30 980.00 лв. без 1176.00 лв. с 2940000 лв. без 3528000 лв. 0
бр. вкл. ДДС вкл. ДДС ДДС вкл. ДДС

конфигураци
|
1

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
всичкидруги разходи за изпълнение на изискванията на възложителя и на техническата
спецификацияза общественатапоръчка.

Г

Подвпснте си “по пчели
сьгл. чл. 36в, низ от 3011
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Забележка: предложената цена е окончателнаи не подлежи на промяна. В цената
са включени всички разходи на участника, включително транспортни до мястото за
доставка и За гаранционна поддръжка на място на предлаганата техника. При
несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри,
валидна ще бъде цената, посочена словом.

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

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да предоставим безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово
предоставени средства, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставените средства и

оригинал на фактура за стойността на авансово предоставенитесредства и съдържаща всички
реквизити по Закона за счетоводствотои гаранция за добро изпълнение в размер на 3 %.

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

определени за изпълнител на поръчката:
Банка: УниКредитБулбанк; ШАМ: ВО53НМСК70001500582520; В1С: ПМСКВОЗР

Титуляр на сметката: А САП ЕООД

Дата 29/1 1/2019

Име и фамилия Петър Зюмбилев

Длъжност - Управител
Подпис, печат .................

. А ,
Подпиши- са „(7
тшнчепв

*

съгл. чл. Зба, ял.3 от 3011

Предложените отмен цени са обвързващиза целта срок на изпълнение на поръчката.
Ценоеото предложение се попълва чепшиео и без зачерквиния.
Предлаганите цени да се посочат елеаа, до втория знак след десетичнатазапетад
Приразминаване на цена изписани с думи и цена с цифрисе приема цена изписанас думи.

(ЗС-00.53


