КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ОБЯВА
ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

___

ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА
КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
___

2016 г.

1

СЪДЪРЖАНИЕ
1.1

Раздел I. Обект, предмет и кратко описание на поръчката

1.2.

Раздел II. Технически изисквания

1.3.

Раздел III. Съдържание на офертата

1.4.

Раздел IV. Срок на валидност на офертата

1.5.

Раздел V. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

1.6.

Раздел VІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

2.

Образец на оферта – Техническо предложение (Приложение 1)

3.

Образец на оферта – Ценово предложение (Приложение 2)

4.
5.

Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7
от ЗОП по образец (Приложения 3а и 3б)
Проект на договор (Приложение 4).

2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за
регулиране на съобщенията (КРС), гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да
участвате в поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно
оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”
Наименование на Възложителя:
Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на съобщенията
с адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6.
Прогнозна стойност на поръчката: 40 000 лв. без включен ДДС (48 000 лв. с
включен ДДС).
Срок и място за подаване на офертите:
Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в деловодството
на КРС на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 25.08.2016 г. В
случай че офертата се подава по пощата, участникът следва да осигури постъпването й
в деловодството на КРС до посочения краен срок за подаване на оферти. Оферти,
постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни.
Дата и час на отваряне на офертите:
Офертите ще се отварят на 26.08.2016 г. в 10:00 часа на адрес: гр. София 1000, ул.
„Гурко № 6”.
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
Критерият за възлагане на обществената поръчка е най-ниска предложена
цена.
За допълнителна информация следва да се обръщате към:
Златка Асенова – Комисия за регулиране на съобщенията, тел.: 02 949 2722, email: zasenova@crc.bg;
Силвана Тимова – Комисия за регулиране на съобщенията, тел.: 02 949 2778 email: stimova@crc.bg.
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I. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Обект на настоящата поръчка е доставката, инсталацията и поддръжката на
комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията,
както следва:
 Доставка, инсталация и поддръжка на 1 брой централен маршрутизатор (рутер) на
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.
 Доставка, инсталация и поддръжка на 3 броя маршрутизатори (рутери) на адрес: гр.
София, ул. „Шипченски проход” № 69 и в градовете Пловдив и Велико Търново.
 Осигуряване на поддръжка на комуникационно оборудване, находящо се в
градовете София, Варна, Бургас и Враца.
2. Предвид спецификата на обекта на обществената поръчка Възложителят не разделя
поръчката на обособени позиции.
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.1. Участникът следва да притежава валидна сертификация по ISO 9001/200X или
еквивалент, която да включва изрично дейности по инсталация и сервиз на
предложените системи към датата на провеждане на поръчката.
1.2. Участникът следва да притежава технически потенциал, ресурси и организационни
възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката. Да притежава минимум
трима квалифицирани специалисти за изпълнение на предмета на поръчката с валидни
сертификати за придобита квалификация, издадени от производителя на оборудването.
1.3. Участникът следва да бъде оторизиран от производителя за продажба и поддръжка
на предлаганото оборудване (в случаите, когато участникът е различен от
производителя).
1.4. Предложението за изпълнение следва да включва всички необходими дейности по
конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването. Дейностите, който
трябва да бъдат извършени, са следните:
1.4.1. Инсталация на новите маршрутизатори и подмяна на съществуващите Cisco 2851
и Cisco 2811;
1.4.2. Миграция на конфигурациите и настройките им; приемни тестове за
работоспособност;
1.5. Работата да се извърши в извънработно време или в работно време при възможност
на Възложителя, като поне 3 (три) работни дни преди миграцията да има изготвен от
Изпълнителя и приет от Възложителя детайлен план на ниско ниво за миграцията с
предвидени процедури за възстановяване на старото състояние, в случай на проблем по
време на миграцията.
1.6. Участникът следва да представи описание на процедура за диагностика и
отстраняване на инциденти.
2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
2.1. Централен маршрутизатор CISCO - 1 брой
CISCO2951-SEC/K9
Съдържа:
 Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK
 Cisco 2921/2951 AC Power Supply
МАРШРУТИЗАТОР
 AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M
 Security License for Cisco 2901-2951
 512MB DRAM (1 512MB DIMM) for Cisco 2951
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ISR (Default)
Cisco Config Pro Express on Router Flash
IP Base License for Cisco 2901-2951
2 бр. Removable faceplate for SM slot on Cisco
2900,3900,4400 ISR
256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900
ISR
4 бр. Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR
Cisco 2951 IOS UNIVERSAL
Unified Communication License for Cisco 29012951
Cisco SSLVPN Feature E-Delivery PAK - 10 users
3 Years Support 8x5xNBD for CISCO2951-SEC/K9

2.2. Маршрутизатор CISCO - 3 броя:
CISCO2911-SEC/K9
Съдържа:

МАРШРУТИЗАТОР















Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK
Cisco 2911 AC Power Supply
AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M
Security License for Cisco 2901-2951
Cisco Config Pro Express on Router Flash
IP Base License for Cisco 2901-2951
Removable faceplate for SM slot on Cisco
2900,3900,4400 ISR
512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default)
256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900
ISR
4 бр. Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR
Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL
Cisco SSLVPN Feature E-Delivery PAK - 10 users
3 Years Support 8x5xNBD for CISCO2911-SEC/K9

2.3. Подновяване на поддръжка на съществуващo комуникационнo оборудване,
намиращо се в градовете София, Варна, Бургас и Враца:
№
1
2

3

Продуктов номер

Описание

WS-C3750G-48TS-S
(PFL-PSRT3750G48T-1Y)
WS-C2960S-48TS-L
(PFL-PSRT-2960S4TS
-1Y)
WS-C2960G-24TC-L
(PFL-PSRTC2960G2C-7M)

1 Year 8x5xNBD
Support for WSC3750G-48TS-S
1 Year 8x5xNBD
Support for WSC2960S-48TS-L
7 Months
8x5xNBD Support
for WS-C2960G24TC-L

Количество

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

1

24.01.2017 г.

2

24.01.2017 г.

1

20.12.2016 г.
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№

Продуктов номер

Описание

Количество

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

4

CISCO2811HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE14M)

14 Months
Support for
CISCO2811HSEC/K9

5

01.11.2016 г.

2.4. Подновяване на поддръжка на защитни стени ASA, намиращо се в град София:

№

Продуктов номер

Описание

Количество

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

1

ASA5520-BUN-K9
(PFL-PSRTAS2BUNK9-1Y)

1 Year Onsite Support
8x5xNBD for
ASA5520-BUN-K9

2

01.11.2016 г.

3. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
Техническата поддръжката се извършва на място в офисите на КРС в градовете София,
Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца, както следва:

№
1
2
3
4
5

№
1

№
1

 За град София - ул. „Гурко” 6, ет. 3, ст. 315; бул. „Шипченски проход” № 69;
ул. „Сали Яшар”:
Продуктов номер
Описание
Количество
1 Year 8x5xNBD
1
WS-C3750G-48TS-S
Support for WS(PFL-PSRT-3750G48T-1Y)
C3750G-48TS-S
1 Year 8x5xNBD
WS-C2960S-48TS-L
Support for WS-C2960S2
(PFL-PSRT-2960S4TS-1Y)
48TS-L
7 Months 8x5xNBD
WS-C2960G-24TC-L
Support for WS1
(PFL-PSRT-C2960G2C-7M)
C2960G-24TC-L
3 Years Support
CISCO2911-SEC/K9
8x5xNBD for
1
(PFL-PSRT-2911SEC-3Y )
CISCO2911-SEC/K9
CISCO2811-HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE-14M)

14 Months Support for
CISCO2811-HSEC/K9

2

 За град Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2:
Продуктов номер
Описание
3
Years
Support
8x5xNBD for
CISCO2911-SEC/K9
(PFL-PSRT-2911SEC-3Y)
CISCO2911-SEC/K9

Количество
1

 За град Пловдив, ж. к. „Тракия” бл. 146, вх. Г:
Оборудване
Описание
3 Years Support 8x5xNBD for
CISCO2911-SEC/K9
(PFL-PSRT-2911SEC-3Y)
CISCO2911-SEC/K9

Количество
1
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№
1

№
1

№
1

 За град Варна, пл. „Македония” № 155:
Продуктов номер
Описание
14 Months Support for
CISCO2811-HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE-14M)
CISCO2811-HSEC/K9

Количество
1

 За град Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2:
Продуктов номер
Описание
14 Months Support for
CISCO2811-HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE-14M)
CISCO2811-HSEC/K9

Количество
1

 За град Бургас, ул. „Цар Петър” № 5б, ет. 13:
Оборудване
Описание
14 Months Support for
CISCO2811-HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE-14M)
CISCO2811-HSEC/K9

Количество
1

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИЯ СЕРВИЗ И
ПОДДРЪЖКАТА НА КОМУНИКАЦИОННO ОБОРУДВАНЕ.
4.1 Доставеното оборудване по т. 2.1. от Техническата спецификация в обявата ще
се инсталира и поддържа на място при клиента в гр. София, ул. „Гурко” 6., Участникът
декларира, че при изпълнение на гаранционния сервиз и поддръжката на оборудването
ще бъдат гарантирани следните нива на обслужване (включено в цената на
оборудването):
o Срок на гаранционна поддръжка: 3 години;
o 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
o 2 (два) часа време на реакция;
o Отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
o Замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
o Право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
o Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми;
o Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя;
o Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представител на клиента да следи
„online” развитието и обработката на заявката;
o Изпълнителят следва да осигури обучение на 3-ма администратори за
обслужване на предоставените системи. Обучението да бъде 2-дневно и да
обхваща теми по администриране на комутатори и маршрутизатори,
диагностициране на проблеми и специфични конфигурационни задачи за
мрежата на Възложителя;
o Всички разходи, свързани с гореописаните услуги, са за сметка на
Изпълнителя.
4.2. Доставеното оборудване по т. 2.2. от Техническата спецификация в обявата
ще се инсталира и поддържа на място при клиента в гр. София, бул. „Шипченски
проход” № 69 и в градовете Пловдив - ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. Г и гр. Велико
Търново - ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2. Участникът декларира, че при изпълнение на
гаранционния сервиз и поддръжката на оборудването ще бъдат гарантирани следните
нива на обслужване (включено в цената на оборудването):
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o Срок на гаранционна поддръжка: 3 години;
o 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
o 2 (два) часа време на реакция;
o Отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
o Замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
o Право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
o Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми;
o Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя;
o Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да следи
„online” развитието и обработката на заявката;
o Изпълнителят следва да осигури обучение на 3-ма администратори, за
обслужване на предоставените системи. Обучението да бъде 2-дневно и да
обхваща теми по администриране на комутатори и маршрутизатори,
диагностициране на проблеми и специфични конфигурационни задачи за
мрежата на Възложителя;
o Всички разходи, свързани с гореописаните услуги, са за сметка на
Изпълнителя.
4.3.1. Поддръжката на оборудването по т. 2.3.(от т. 1 до т. 3 включително) от
Техническата спецификация в обявата ще се извършва на място при клиента в гр.
София, ул. „Гурко” 6 и бул. „Шипченски проход” № 69, както следва:
o Срок на гаранционна поддръжка:
№
1
2
3

Срок на гаранционна поддръжка:
1 Year 8x5xNBD Support for WSC3750G-48TS-S
1 Year 8x5xNBD Support for WSC2960S-48TS-L
7 Months 8x5xNBD Support for
WS-C2960G-24TC-L

Дата за стартиране на
техническа поддръжка
24.01.2017 г.
24.01.2017 г.
20.12.2016 г.

o 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
o 2 (два) часа време на реакция;
o отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
o замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
o право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
o консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми;
o Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя;
o Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да следи
„online” развитието и обработката на заявката;
o Всички разходи, свързани с гореописаните услуги, са за сметка на
Изпълнителя.
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4.3.2. Поддръжката на оборудването по т. 2.3. (т. 4) от Техническата спецификация в
обявата ще се извършва на място при клиента в градовете София, Варна, Бургас и
Враца, както следва:
o Срок на гаранционна поддръжка:
Дата за стартиране на
№
Срок на гаранционна поддръжка:
техническа поддръжка
4

14 Months Support for CISCO2811HSEC/K9

01.11.2016 г.

o 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
o 2 (два) часа време на реакция;
o отстраняване на хардуерен проблем – до следващият работен ден след
предоставяне от Възложителя на резервно устройство, както и извършване
на преконфигуриране на устройството с настройки както на неработещото
устройство;
o консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми
o Всички разходи, свързани с гореописаните услуги, са за сметка на
Изпълнителя.
4.4. Поддръжката на оборудването по т. 2.4. от Техническата спецификация в
обявата ще се извършва на място при клиента в град София, както следва:
o Срок на гаранционна поддръжка:
№

Срок на гаранционна поддръжка:

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

1 Year Onsite Support 8x5xNBD for
01.11.2016 г.
ASA5520-BUN-K9
24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
2 (два) часа време на реакция;
отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми
Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя
Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да следи
„online” развитието и обработката на заявката
Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на
Изпълнителя.

1
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
5.1. Срокове за изпълнение на поръчката:
Срок за доставка и инсталация на оборудването по т. 2.1. и т. 2.2. от Техническата
спецификация - в периода от 20.10.2016 г. до 11.11.2016 г.
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Срокове за техническа поддръжка на оборудването по т. 2.3. и т.2.4. от
Техническата спецификация – между 7 и 14 месеца, съгласно таблиците към т. 2.3. и т.
2.4.
5.2. Място на изпълнение на поръчката:
гр. София - ул. „Гурко” № 6, ет. 3, ст. 315; бул. „Шипченски проход” № 69; ул. „Сали
Яшар”;
гр. Пловдив - ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. Г;
гр. Велико Търново - ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2;
гр. Враца - ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2;
гр. Бургас - ул. „Цар Петър” № 5б, ет. 13;
гр. Варна - пл. „Македония” № 155.
5.3. Доставеното оборудване следва да бъде:
1. оригинално, нерециклирано, неупотребявано, свободно от права на трети лица
върху него;
2. съпроводено с декларация/сертификат за произход от производителя;
3. произведено не по-рано от 6 месеца преди срока на доставка.
5.4. При доставката на оборудването Изпълнителят следва да представи и работен
проект за инсталация, конфигуриране и интегриране на доставеното оборудване.
Работният проект се одобрява от Възложителя.
5.5. Рекламации за количество и качество на доставените стоки се предявяват в
случаите и при условията, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в обявата
образци. Офертата задължително съдържа следните документи:
1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: за юридически лица
или еднолични търговци - посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър или представяне на удостоверение за актуално състояние – оригинал или
заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на
офертата; за физически лица – копие от документа за самоличност. Когато участникът в
поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се
представя документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство. Документът се представя и в официален превод на български език.
2. Пълномощно при наличието на представителство – представя се, когато
офертата или някой документ от нея не са подписани от законния представител на
участника, а от изрично упълномощено лице.
3. Срок за изпълнение на поръчката.
4. Условия и начин на инсталация, обучение, гаранционен сервиз и поддръжка
на оборудването.
5. Доказателства за техническите способности и квалификация на участника:
- сертификати на минимум трима квалифицирани специалисти, доказващи
придобита квалификация и издадени от производителя на оборудването;
- описание на Help-desk система на участника, осигуряваща 24-часова
поддръжка на оборудването. Следва да бъде описана подробно сервизната процедура,
осигурена от Help-desk системата;
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- сертификат по ISO 9001/200X или еквивалент, който да включва изрично
дейности по изграждане и сервиз на комуникационни системи към датата на
провеждане на поръчката;
- документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя за
продажба и поддръжка на предлаганото оборудване (в случаите, когато участникът е
различен от производителя).
6. Срок на валидност на офертата.
7. Място на изпълнение на предмета на поръчката.
8. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и
попълнено по образец (Приложение 1 към настоящата обява).
9. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП по
образец (Приложения 3а и 3б към настоящата обява). Когато деклараторът е
чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в официален превод на
български език.
10. Декларация за приемане на условията на проектодоговора.
11. Ценово предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и
попълнено по образец (Приложение 2).
12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника.
IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в поръчката, трябва да
бъдат със срок на валидност най–малко 90 (деветдесет) календарни дни, който започва да
тече от датата на отваряне на офертите от Възложителя.
V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА
1. За участие в поръчката участникът представя оферта, която напълно
съответства на изискванията и указанията от настоящата документация.
2. Офертата се подава на български език.
3. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в поръчката.
4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай рискът от забава или загубване на
офертата е за сметка на участника.
5. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема за
разглеждане и се връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на
адреса за управление на участника съгласно Търговския регистър.
6. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за
регулиране на съобщенията, преди часа и датата, посочени в обявата като краен срок за
представяне на оферти.
7. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочва следната информация:
- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6;
- наименование на поръчката, за която участникът подава оферта;
- наименование, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс
и електронен адрес на участника.
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Опаковката по предходното изречение съдържа: „Документи за подбор”,
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагани ценови параметри”
(ценовото предложение на участника).
8. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се
представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при
който върху копието на документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”.
9. Участникът следва да посочи коя част от представената от него оферта
съдържа информация - търговска тайна, в случай че има такава.
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията проверява за наличието на всички документи, посочени в
настоящата обява.
2. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на
база предложена най-ниска цена.

12

Приложение № 1
Образец на оферта
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С
ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС
Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
. …………………………………………………………………………………………
/трите имена /
в качеството му на: …………………………………………………………...………………
/длъжност/
адрес по регистрация :
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1. Предлагаме да извършим „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно
оборудване за нуждите на КРС”.
2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката, както следва:
2.1. Срок за доставката и инсталацията на оборудването по т. 2.1. и т. 2.2. от II.2
„Техническа спецификация” - ………………….(дейностите следва да бъдат изпълнени
в периода от 20.10.2016 г. до 11.11.2016 г.);
2.2.
Срокове
за
поддръжка
на
съществуващото
оборудване
…………………………(сроковете следва да бъдат съобразени с 2.3. и т. 2.4. от II.2
„Техническа спецификация”)
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3. Предлагаме следните условия за инсталация, гаранционен сервиз и поддръжка на 4
броя маршрутизатори, включително за изпълнение на всички дейности, описани в т.
II.1.4. от обявата:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4 Офертата ни е валидна ……. (минимум 90) календарни дни, считано от датата на
отваряне на същата от Възложителя.
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката:
5.1. За доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване по т. 2.1.
от раздел II „Технически изисквания” - гр. София, ул. „Гурко” № 6.
5.2. За доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване по т.2.2.
от раздел II „Технически изисквания” - гр. София - бул. „Шипченски проход” № 69, гр.
Пловдив - ж. к.Тракия, бл. 146, вх. Г и гр. Велико Търново - ул. „Христо Ботев” № 2а,
ет. 2.
5.3. За техническа поддръжка на комуникационно оборудване по т. 2.3. и т. 2.4. от
раздел II „Технически изисквания” - на място при Възложителя в градовете София,
Варна, Бургас и Враца на следните адреси:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет.3, ст.315; бул. „Шипченски проход” № 69, ул. „Сали
Яшар”;
гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 5 б, ет. 13;
гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2;
гр. Варна, пл.Македония № 155
7. Посочва се дали при изпълнението на поръчката ще се използват подизпълнители,
както и дела на тяхното участие.
Приложения:
1. Описание на условията и начина на инсталация, обучение, гаранционен
сервиз и поддръжка на доставеното оборудване – предложението следва да
бъде изготвено съгласно раздел II. „Технически изисквания” от обявата,
като бъдат изпълнени всички изисквания на Възложителя.
2. Информация за предлаганото оборудване, като напр.: фирмени каталози,
брошури, извлечения от web-страници, справки, декларации за съответствия
или други материали на производителите.
3. Декларация/сертификат за произход на оборудването.
4. Декларация, че оборудването е оригинално, нерециклирано, неупотребявано,
свободно от права на трети лица върху него.
5. Декларация, че оборудването ще бъде произведено не по-рано от 6 месеца
преди срока на доставка.
6. Описание на процедура за диагностика и отстраняване на инциденти.

Дата: ……………… 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………..
(подпис, печат)
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Приложение № 2
Образец на оферта
ОФЕРТА
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С
ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС

Настоящото предложение е подадено от:
…………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника, ЕИК/
представлявано от:
……………………………………………………………………………………………
/трите имена /
в качеството му на: ……………………………………………………...………………
/длъжност/
адрес по регистрация :
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………………
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./
телефон/ факс: …………………………….
e-mail : ……………………………………..
1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет: „Доставка, инсталация и
поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС” е, както
следва:
1.1. Единични цени на предлаганото оборудване по т. 2.1 и т. 2.2. от раздел II
„Технически изисквания”:
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Техническо
средство

Cisco 2951
Cisco 2911

Обща
стойност за
Ед. цена
доставка
Предложен Продуктов Количество
без
техническо
модел
номер
(брой)
ДДС(лева) на средство
без ДДС
(лв)
1
3

Обща
стойност за
доставка на
техническо
средство
позицията с
ДДС (лв)

1.2. Цена за инсталация, конфигуриране, настройки, тестване и пускане в
експлоатация на оборудването ……………… (…………) лв. без ДДС,
…………. (…………) лв. с ДДС
1.3. Цена за обучение на 3-ма администратори за обслужване на
предоставените системи ……………… (…………) лв. без ДДС, ………….
(…………) лв. с ДДС
1.4. Цена за поддръжка на комуникационното оборудване, находящо се в
градовете София, Варна, Бургас и Враца ……………… (…………) лв. без
ДДС, …………. (…………) лв. с ДДС.
1.5. Цена за поддръжка на защитни стени ASA, находящи се в гр. София, ул.
„Гурко” 6 ……………… (…………) лв. без ДДС, …………. (…………) лв.
с ДДС.
2. Обща цена за изпълнението на поръчката:
…………………………. (…………) лв. без ДДС.
…………………………. (…………) лв. с ДДС.
3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Дата: ……………… 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ: ……………………..
(подпис, печат)
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Приложение 3а
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от участник във връзка с
ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС”
Долуподписаният /-ната/
................................................................................................................
представляващ в качеството си на .....................................................
................................................. ЕИК: ....................................................
със седалище и адрес на управление:....................................................................,
тел./факс: ..............................,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1
или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
(невярното се зачертава)
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
.............................. г. Декларатор: .............................
Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника, съгласно
чл. 40 от ППЗОП.
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Приложение 3б
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от участник във връзка с
ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННО
ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС”
Долуподписаният /-ната/
................................................................................................................
представляващ в качеството си на ...............................................
................................................. ЕИК: .................................................
със седалище и адрес на управление:....................................................................,
тел./факс: ..............................,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът, когото представлявам:
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на
критериите за подбор.
4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор.
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Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
предоставяне на неверни данни.
.............................. г.

Декларатор: .............................

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, които могат самостоятелно да
представляват участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
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Приложение № 4
ДОГОВОР
Днес ……………...2016 г. в град София се сключи настоящия договор между:
1. „КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА”, със седалище в град
София 1000, ул. „Гурко” № 6, ЕИК: 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков
– председател и Соня Маджарова – главен счетоводител, в качеството си на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. ………….., със седалище и адрес на управление: ……………, ЕИК …………..,
представлявано от ……………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
с който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу
заплащане:
1. Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване
по цени и спецификации съгласно т. 1 на Приложение № 1 към договора, до
адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6;
2. Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване
по цени и спецификации съгласно т. 2 на Приложение № 1 към договора, до
адреси: гр. София, ул. „Шипченски проход” № 69, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
бл. 146, вх. Г и гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2;
3. Поддръжка на съществуващо оборудване по цени и спецификации съгласно т. 3
на Приложение № 1, намиращо се на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет. 3, ст.
315; бул. „Шипченски проход” № 69; ул. „Сали Яшар”, гр. Бургас, ул. „Цар
Петър” № 5б, ет. 13, гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2 и гр. Варна,
пл. „Македония” № 155.
4. Поддръжка на съществуващо оборудване по цени и спецификации съгласно т. 4
на Приложение № 1, намиращо се на адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет.3, ст.
315;
ІІ. СРОК И НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Доставката и инсталацията на оборудването следва да се извърши в периода
20.10.2016 г. - 01.11.2016 г. Предаването на оборудването се удостоверява с
подписването на приемо-предавателен протокол.
(2) Сроковете за поддръжка на съществуващото оборудване са, както следва:

№
1
2

Продуктов номер

Описание

WS-C3750G-48TS-S
(PFL-PSRT3750G48T-1Y)
WS-C2960S-48TS-L

1 Year 8x5xNBD
Support for WSC3750G-48TS-S
1 Year 8x5xNBD

Количество

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

1

24.01.2017 г.

2

24.01.2017 г.
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№

3

Продуктов номер

Описание

(PFL-PSRT2960S4TS-1Y)
WS-C2960G-24TC-L
(PFL-CSSPDC2960G2C-7M)

Support for WSC2960S-48TS-L
7 Months
8x5xNBD Support
for WS-C2960G24T-L2960
1 Year Onsite
Support 8x5xNBD
for ASA5520BUN-K9

4

ASA5520-BUN-K9
(PFL-PSRTAS2BUNK9-1Y)

5

CISCO2811HSEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE14M)

14 Months
Support for Cisco
2811-HSEC/K9

Количество

Дата за стартиране на
техническа поддръжка

1

20.12.2016 г.

2

01.11.2016 г.

5

01.11.2016 г.

(3) Собствеността на доставеното оборудване преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на подписването на протокола по чл. 2, ал. 1. Всички рискове от погиване и
повреждане на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаване
на доставката.
(4) При констатирани липси и/или недостатъци при доставката се съставя констативен
протокол, подписан от двете страни. За отстраняване на липсите и/или недостатъците
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на
подписване на констативния протокол по този член. След отстраняването им се съставя
протокол по чл. 2, ал. 1.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на доставката, инсталацията и сервизното обслужване на
доставеното оборудване е …….. (…………..) лева с ДДС. Цената включва всички
разходи по изпълнение на договора.
(2) Общата цена за поддръжката на съществуващото оборудване е ......лева с ДДС.
Цената включва всички разходи по изпълнение на договора.
Чл. 4. (1). В 30-дневен срок от подписване на окончателния приемо-предавателен
протокол Възложителят заплаща 100 % от цената по договора срещу представена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура-оригинал .
(2) Заплащането се извършва в български лева, по следната сметка:
……………
……………
……………
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изготви Работен проект за инсталация, конфигуриране и интегриране на
доставеното оборудване. Работният проект се представя при доставката на
оборудването и се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Да достави хардуерните продукти от оборудването в съответствие с цените,
посочени в договора и Приложение № 1;
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(3) Да осигури 3 (три)-годишна гаранционна поддръжка на хардуерните компоненти по
чл. 1, т. 1 и т. 2, съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от настоящия договор;
(4) Да координира дейностите по настоящия договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осигури
инсталацията на оборудването в неработно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време или в работно
време при възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Да тества пълната работоспособност на интегрираната система след нейната
инсталация;
(6) Да изготви екзекутивна документация на направените инсталации и конфигурации;
(7) Да достави хардуерни продукти, които са оригинални, нерециклирани и
неупотребявани, съпроводени с декларация/сертификат за произход от производителя;
(8) Да достави продукти, освободени от права на трети лица;
(9) Да достави оборудване, произведено не по-рано от 6 месеца преди срока на
доставката;
(10) Да не разпространява получената в процеса на изпълнение на задълженията по
този договор конфиденциална информация относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(11) Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности
при осъществяване на дейностите по договора;
(12) Да спазва условията на настоящия договор по отношение на срокове, количество и
качество;
(13) Да извършва поддръжка на съществуващото оборудване съгласно чл. 10, ал. 2, т. 2
и т. 3
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършеното, когато е налице цялостно
изпълнение на предмета на договора съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) Да иска уговореното възнаграждение за извършената доставка и инсталация.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати уговорената цена по чл. 3 по начина и в срока, посочени в чл. 4;
(2) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите, предмет
на договора, като предоставя всяка необходима информация и ефективно
сътрудничество от страна на своя персонал;
(3) Да използва оборудването според предписанията на производителя.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи изпълнение в обем, качество и срокове, съгласно изискванията на този
договор и приложенията към него;
(2) Да осъществява контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да пречи на
изпълнението на задълженията му по договора;
(3) Да откаже приемането на поръчката, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от нея
или тя е с недостатъци, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни своите задължения по
договора. В този случай се подписва констативен протокол по чл. 2, ал. 6.
VІ. ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМУНИКАЦИОННОТО
ОБОРУДВАНЕ
Чл. 9. (1) Гаранционният срок на доставените хардуерни продукти, предмет на
настоящия договор съгласно Приложение № 1, е 3 (три) години и започва да тече от
датата на подписване на окончателен протокол по чл. 2, ал. 1.
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(2) Дефекти или понижена функционалност, възникнали в устройствата вследствие на
неправилна употреба или неспазване на предписанията на производителя, не подлежат
на гаранционна поддръжка и се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва гаранционен сервиз и поддръжка
на комуникационното оборудване.
(2) При поддръжката на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури следните нива
на обслужване (включено в цената по договора):
1. За оборудване CISCO 2951 – 1 бр. и CISCO 2911 – 3 бр., 8x5xNBD (8 часа, 5 дни в
седмицата):
- Срок на гаранционна поддръжка: 3 години, на място в офиса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гр. София, ул. „Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69,
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 146, вх. Г и гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 2а, ет. 2 ;
- 24х7 хелпдеск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
- 2 (два) часа време на реакция;
- Отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
- Замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
- Право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
- Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми
- Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя;
- Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представитeл на клиента да следи
„online” развитието и обработката на заявката.
2. За съществуващото оборудване (WS-C3750G-48TS-S, WS-C2960S-48TS-L, WSC2960G-24TC-L и ASA5520-BUN-K9), намиращо се в град София:
 Срок на поддръжка: съгласно чл. 2 ал. 2, извършва се на място в офиса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 24х7 хелпдеск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
 2 (два) часа време на реакция;
 Отстраняване на хардуерен проблем - до следващия работен ден;
 Замяна на устройства при невъзможност от ремонт;
 Право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии;
 Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми;
 Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на
производителя;
 Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на
производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да следи „online”
развитието и обработката на заявката.
3. За съществуващото оборудване (CISCO2811-HSEC/K9), намиращо се в град
София, Враца, Бургас и Варна.
 Срок на поддръжка: съгласно чл. 2 ал. 2, извършва се на място в офиса на
Възложителя;
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 24х7 хелпдеск на изпълнителя, осъществяван посредством телефон за
национален достъп;
 2 (два) часа време на реакция;
 Отстраняване на хардуерен проблем – до следващият работен ден след
предоставяне на оборудване от Възложителя и преконфигуриране на устройството
със същата конфигурация, както на неработещото оборудване;
 Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на
конфигурационни проблеми.
(4). При невъзможност за отстраняване на възникналата повреда в рамките на сроковете
по чл. 10 ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури непрекъснатото
функциониране на мрежата по подходящ начин, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури оборотно устройство със същите или
подобни функции на дефектиралото.
(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва всички дейности, свързани с изпращане и
получаване на оборудването, при необходимост от ремонт при производителя.
(6). След връщане от ремонт по чл. 10, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 (без т. 3.4 от Приложение №
1) и т. 4 устройството се инсталира на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се
възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ първоначалната конфигурация и настройка на
системата.
(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнал инцидент, като следва
„Процедура за диагностика и отстраняване на инциденти“ описана в Приложение № 2.
(8). В случай че при изтичане срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил
изпълнението на задълженията си по подадена преди този срок Сервизна заявка, той е
длъжен да отстрани неизправностите и след срока на договора.
(9). Всички разходи, свързани с предоставяните услуги са за сметка на Изпълнителя.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 11. В случай на забава при извършване на доставката и инсталацията на
оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в
размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3 от
настоящия договор.
Чл. 12. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката и инсталацията на
оборудването с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
едностранно да развали договора чрез изрично писмено изявление.
(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши необходимите плащания, той дължи
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден,
но не повече от 10% от цената по чл. 3 от настоящия договор.
Чл. 13. (1) В случай на забава при извършване на гаранционния сервиз и поддръжката
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от цената на повреденото
устройство за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената по чл. 3 от настоящия
договор.
(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави извършването на гаранционния сервиз и
поддръжката с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
едностранно да развали договора чрез изрично писмено изявление.
Чл. 14 (1) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер 20% от цената по чл. 3.
(2) Към пълно неизпълнение на договора се приравняват следните случаи:
1. Забава на доставката с повече от 20 (двадесет) календарни дни;
2. Съществено отклонение на доставеното от договореното или липсата на някой от
елементите на доставката, описани в Приложение № 1;
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3. Неизвършване на необходимите инсталации съгласно работния проект по чл. 5,
ал. 1.
Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16 Настоящият договор се прекратява:
(1) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(2) с изтичане срока на договора;
(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената доставка;
(4) при неизпълнение на задълженията от някоя от страните – с едноседмично писмено
предизвестие от изправната страна.
IX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ
Чл. 17. Всички спорове по настоящия договор се решават с подписването на писмени
споразумения между страните по него. Ако двете страни не постигнат споразумение,
спорът се решава от компетентния съд съгласно законодателството на Република
България.
X. ДРУГИ
Чл. 18 За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 19. Всички спорове по този договор се уреждат от страните по взаимно съгласие, а
ако това е невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния съд.
Чл. 20. (1) Упълномощените представители на страните във връзка с изпълнението на
настоящия договор са, както следва:
За Възложителя:
За Изпълнителя:
Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Техническа спецификация
и цени и Приложение №2 – Процедура за диагностика и отстраняване на инциденти.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1..................................
(д-р Веселин Божков, Председател)

..................................
(……………………………)

2..................................
(Соня Маджарова, Главен счетоводител)
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Приложение 1 – Техническа спецификация и цени
No

Продуктов номер

Описание

Кол.

Ед. цена
в лв.

Комуникационно оборудване
Маршрутизатор за гр. София, ул. „Гурко” №
6 – 1 брой Cisco 2951
1

CISCO2951-SEC/K9

Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK. Съдържа:

1

1.1

CISCO2951-SEC/K9

Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK

1

1.2
1.3

PWR-2921-51-AC
CAB-ACE

Cisco 2921/2951 AC Power Supply
AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M

1

1.4
1.5

SL-29-SEC-K9
MEM-2951-512MB-DEF

Security License for Cisco 2901-2951
512MB DRAM (1 512MB DIMM) for Cisco 2951 ISR (Default)

1
1

1.6
1.7
1.8

ISR-CCP-EXP
SL-29-IPB-K9
SM-S-BLANK

Cisco Config Pro Express on Router Flash
IP Base License for Cisco 2901-2951
Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR

1
1
2

1.9

MEM-CF-256MB

256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR

1

1.10
1.11

HWIC-BLANK
S2951UK9-15403M

Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR
Cisco 2951 IOS UNIVERSAL

4
1

1.12

SL-29-UC-K9

Unified Communication License for Cisco 2901-2951

1

1.13

L-FL-SSLVPN10-K9=

Cisco SSLVPN Feature E-Delivery PAK - 10 users

1

1.14.

CISCO2951-SEC/K9(PFL3 Years Support 24x7x4 for CISCO2951-SEC/K9
PSUP-2951SEC-3Y)
Инсталация на нови комутатори, подмяна на стари комутатори и миграция на
конфигурациите и настройките им.

1.15.

1

Маршрутизатори за гр. София, бул.
„Шипченски проход” № 69 и градовете
Пловдив и Велико Търново – 3 броя Cisco
2911:
2

CISCO2911-SEC/K9

Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK. Съдържа:

3

2.1

CISCO2911-SEC/K9

Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

PWR-2911-AC
CAB-ACE
SL-29-SEC-K9
ISR-CCP-EXP
SL-29-IPB-K9
SM-S-BLANK

Cisco 2911 AC Power Supply
AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M
Security License for Cisco 2901-2951
Cisco Config Pro Express on Router Flash
IP Base License for Cisco 2901-2951
Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR

1
1
1
1
1
1

2.8

MEM-2900-512MB-DEF

512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default)

1

2.9

MEM-CF-256MB

256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR

1

2.10

HWIC-BLANK

Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR

4
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Общо
лв.

2.11
2.12

S29UK9-15403M
L-FL-SSLVPN10-K9=

2.13

CISCO2911-SEC/K9(PFL3 Years Support 8x5xNBD for CISCO2911-SEC/K9
PSRT-2911SEC-3Y)
Инсталация на нови комутатори, подмяна на стари комутатори и миграция на
конфигурациите и настройките им.

2.14.

Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL
Cisco SSLVPN Feature E-Delivery PAK - 10 users

1
1

3

3.

Подновяване поддръжката на Сиско оборудване

3.1.

WS-C3750G-48TS-S
(PFL-PSRT-3750G48T-1Y)

1 Year Support 8x5xNBD for WS-C3750G-48TS-S. Start date:
24.01.2017

1

3.2.

WS-C2960S-48TS-L
(PFL-PSRT-2960S4TS-1Y)

1 Year Support 8x5xNBD for WS-C2960S-48TS-L. Start date:
24.01.2017

2

3.3.

WS-C2960G-24TC-L
(PFL-PSRT-C2960G2C7М)
CISCO2811-SEC/K9
(PFL-OS-C2811HSE-14M)

7 Months Support 8x5xNBD for WS-C2960G-24TC-L. Start date:
20.12.2016

1

14 Months Support for CISCO2811-HSEC/K9. Start date:
01.11.2016

5

3.4.

4

ASA5520-BUN-K9
(PFL-PSRT-AS2BUNK91Y)

1 Years Onsite Support 8x5xNBD for ASA5520-BUN-K9 . Start date:
01.11.2016

2

Общо:
ДДС
20%:
Всичко
:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1..................................
(д-р Веселин Божков, Председател)

..................................
(…………………………….)

2..................................
(Соня Маджарова, Главен счетоводител)
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Приложение 2 – Процедура за диагностика и отстраняване на
инциденти
1.Описание на процедурата по регистриране и отстраняване на инциденти.
2. Ескалация на инцидент и дефиниране на приоритети за остраняването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1..................................
(д-р Веселин Божков, Председател)

..................................
(……………………..)

2..................................
(Соня Маджарова, Главен счетоводител)
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