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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 
На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, публикува настоящата обява, с която ви кани да 
участвате в поръчка за избор на изпълнител за сключване на договори с предмет:  

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на 
съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции:  

Позиция 1: Доставка на настолни компютри;  
Позиция 2: Доставка на технологични компютри; 
Позиция 3: Доставка на принтери“. 
 
Възложител по настоящата поръчка е Комисията за регулиране на съобщенията с адрес: гр. 

София 1000, ул. „Гурко” № 6. 
 
Прогнозната стойност на поръчката е, както следва: 
За позиция 1 - до 39 000 (тридесет и девет хиляди) лева без ДДС; 
За позиция 2 - до 23 000 (двадесет и три хиляди) лева без ДДС. 
За позиция 3 - до 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС. 
 
Срок и място за получаване на офертите: 
Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на КРС 

на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 07.09.2017 г.  В случай че 
офертите се подават по пощата, участниците следва да осигурят условия офертите да са 
постъпили в деловодството на КРС до крайния срок за подаването им. Оферти, постъпили след 
крайния срок, не се разглеждат. 

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.09.2017 г. от 14:00 часа в сградата на КРС 
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. 

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска цена”. 
 
За допълнителна информация можете да се обръщате към:  
Никола Тодоров –  Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел.: 949 2715; 

e-mail: ntodorov@crc.bg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
София, 2017 г. 
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I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на договори за 

доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно обособени 
позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични 
компютри; Позиция 3: Доставка на принтери. 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, който отговаря 
на обявените от Възложителя условия.  
            3. Участниците в поръчка могат да подават оферта за една или повече обособени позиции. 
 
 

ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

Поръчката включва извършване на доставка на компютърна техника за нуждите на КРС 
при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; 
Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери. 
          

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение 3 към 
настоящата обява. 

 
 
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ 

УЧАСТНИЦИТЕ.   
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 
2. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър или заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние – 
за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство (документът се представя и в официален превод), а когато 
участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът е 
обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, се представя и акта за 
създаването му в оригинал или в нотариално заверено копие, като ако документът е съставен на 
чужд език, се представя и в легализиран превод на български език. 

3. Пълномощно при наличието на представителство. 
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, 

попълнена по образец съгласно Приложение 4 от настоящата обява. 
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, 

попълнена по образец съгласно Приложение 5 от настоящата обява. 
6. Документ, доказващ, че участникът е упълномощен от производителя на предлаганото 

оборудване, негов официален представител или дистрибутор за територията на Република 
България за извършване на доставка на предлаганата марка техника (за всяка от позициите). 

7. Документ, доказващ, че участникът е упълномощен от производителя на предлаганото 
оборудване, негов официален представител или дистрибутор за територията на Република 
България за сервизиране на предлаганата марка техника (за всяка от позициите). 

8. Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва при изпълнение на 
поръчката (Приложение 6 към обявата) - участникът следва да разполага със сертифицирани 
сервизни специалисти за поддръжка на доставените марки техника. Предложението на участника 
за екип за изпълнение на поръчката се оформя съгласно Приложение 6, с посочване на 
притежаваните от съответния специалист сертификати (за всяка от позициите). В случай че се 
налага някои от експертите, предложени от Изпълнителя, да бъдат сменени след подписване на 
договора, Изпълнителят следва ги замени с експерти с равностойна квалификация на тази на 
основните експерти. 

9. Декларация, че доставеното оборудване отговаря на изискванията за CE Marking или 
еквивалент (за всяка от позициите). 

10. Декларация, че доставената техника ще бъде оригинална, доставена в оригинална 
опаковка от производителя и придружена със сертификат/декларация за произход (за всяка от 
позициите) – свободен текст. 

11. Документ, доказващ, че доставената техника отговоря на всички стандарти в 
Република България относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за 
безопасност, включване към електрическата мрежа (за всяка от позициите). 

12. Декларация, че участникът чрез сертифицирани специалисти ще извършва 
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гаранционно, сервизно и извънгаранционно обслужване на техническото оборудване в градовете: 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца (за всяка от позициите). 

13. Сертификати на участника и на производителя на техниката за система за 
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:20ХХ или еквивалент, включващ предмета 
на съответната позиция (за всяка от позициите) - прилагат се копия на валидни сертификати, 
издадени от акредитирани лица. 

14. Списък на дейностите, изпълнени от участника през последните 3 години с предмет, 
идентичен или сходен с този на поръчката (за съответната позиция) – с посочване на 
стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да бъде придружен с доказателства за 
изпълнението. 

16. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец – в съответствие с 
Техническите спецификации и изискванията на Възложителя (Приложение 1 към обявата). 

17. Ценово предложение по образец (Приложение 2). 
18. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (Приложение 7). 
19. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител 
(Приложение 10). 

20. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари(Приложение 11). 

21. Декларация за липса на свързаност – свободен текст. 
22. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – свободен текст. 
23. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се 

позовава на такива. 
 

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  
 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа (за 
всяка от позициите): 
1. Техническа спецификация от производител с подробно описание на техническите 

параметри на предлаганото оборудване. 
2. Декларирано съответствие за всяко изискване от техническите параметри, съгласно 

таблиците със спецификации от Приложение 3 на настоящата обява, както и препратка към 
съответната страница (параграф, точка, др.) на техническата документация по предходната т. 
V.1. Тази информация следва да бъде представена в две отделни колони, добавени към 
таблиците със спецификации на Възложителя, както следва: 

 
Параметър Изисквания Предложение Степен на 

съответствие 
Референция към 

съответната страница 
на техническата 

документация по т. V.1 
................... ...................  съответства/ 

надвишава 
Стр. ..............., т. ........ 

 
 
Препратките към Интернет няма да бъдат разглеждани! 

 
 

VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРНОТО ОБОРУДВАНЕ (ЗА ВСЯКА ОТ 
ПОЗИЦИИТЕ): 
 
1. Предлаганото компютърно оборудване трябва да бъде оригинално, ново, 

неупотребявано, заводски комплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с 
посочени продуктови номера.  

2. Оборудването следва да е произведено не по-рано от 6 месеца преди срока на 
доставка (доказва се с документ от производител). Оборудването се доставя в оригинална 
опаковка от производител, придружена със сертификат за произход. Оборудването следва да е 
окомплектовано с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент. 

3. Оборудването следва да бъде произведено от производители, сертифицирани по 
стандарт ISO 9001:20ХХ или еквивалент. 

4. Оборудването следва да отговаря на изискванията за CE Marking или еквивалент. 
5. Устройствата следва да отговорят на всички стандарти в Република България относно 

техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми за безопасност, включване към 
електрическата мрежа. Това следва да бъде доказано чрез съответните документи. Ако 
законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване, издаден от 
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съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи следва да бъдат представени. 
6. Устройствата трябва да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния 

софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка 
трябва да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да поддържа 
английска версия). 

7. Към устройствата и тяхната гаранция трябва да има комплектована подробна 
документация (на хартиен или електронен носител), включваща описание на хардуерната 
функционалност. 

8. Устройствата по позиция 2 да са за монтаж  в 19“ комуникационен шкаф с дълбочина 
24” (60.96 см)  и да бъдат придружени от съответните аксесоари за монтаж в рака. 

 
 
VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 
 
1. Място на изпълнение на поръчката - доставката се извършва в сградата на КРС в гр. 

София 1000, ул. „Гурко” № 6, а гаранционния сервиз по позиции 1, 2 и 3 – в градовете София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца.  

2. Доставката на техниката за съответната позиция следва да се извърши в срок до 30 
дни, считано от подписването на договора с Възложителя. 
 3. Инсталацията на техниката и по трите позиции се извършва в рамките на гаранционния 
сервиз, при поискване на място при Възложителя.  

4. В случай на спиране на производството на предлаганата техника по време на 
изпълнение на поръчката поради внедряване на нови технологии, Изпълнителят е длъжен да 
предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики при същите цени и 
условия (и за трите позиции). 

5. Условия за рекламация: Рекламации за количество и качество на доставените стоки се 
предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката. 
 

 
VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗА ВСЯКА ОТ 

ПОЗИЦИИТЕ): 
 
Минимални изисквания към предлаганите условия за гаранционно обслужване: 
 
1. Изпълнителят осигурява гаранционен сервиз за градовете София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Велико Търново и Враца. 
2. Гаранционният сервиз се извършва на място при Възложителя, от понеделник до 

петък, от 9:00 до 17:30 ч. 
3. Изпълнителят осигурява център за приемане на заявки за проблеми чрез електронната 

поща, факс и телефон. 
4. Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника: 
- за град София – 4 ч., в рамките на работния ден; ако сигналът е подаден след 13:00 

часа – до 10:00 часа на следващия работен ден; време за отстраняване на повредата – 8 часа 
след реакция. В случай че повредите не могат да се отстранят до 8 часа, Изпълнителят осигурява 
оборотна техника за времето на ремонта. Подмяна на дефектирала техника с аналогична - при 
невъзможност да бъде ремонтирана за по-малко от 14 дни; 

- за градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца - до 1 работен ден, ако 
сигналът е подаден след 13:00 часа – до 2 работни дни; време за отстраняване на повредата – 2 
работни дни след реакция. В случай че повредите не могат да се отстранят до 2 работни дни, 
Изпълнителят осигурява оборотна техника за времето на ремонта. Подмяна на дефектирала 
техника с аналогична - при невъзможност да бъде ремонтирана за по-малко от 14 дни. 

5. Изпълнителят осигурява консултации и помощ от сертифициран специалист при 
разрешаване на конфигурационни проблеми. 

6. Изпълнителят осигурява ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия 
център на производителя, с възможност оторизиран представил на клиента да следи „online” 
развитието и обработката на заявката. 

7. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на 
повредената техника по време на гаранционния срок се поемат от Изпълнителя. 

 
 

ІХ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
 
Офертите, представени от участниците в поръчката, трябва да бъдат със срок на 

валидност най-малко 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на 
офертите от Възложителя.  
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Х. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТИТЕ 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 

запечатана непрозрачна опаковка. 
2. Върху опаковката  с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Гурко“ № 6. 
- наименование на участника, адрес, лице за кореспонденция, телефон, факс и 
електронен адрес. 

            - наименованието на поръчката и обособена позиция, за която се подава оферта.  
3. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка 

от позициите той представя поотделно непрозрачни запечатани опаковки, съдържащи 
документите, посочени в Раздел ІV от настоящата обява и приложими за съответната позиция, 
включително отделно Техническо предложение (попълнено по образец съгласно Приложение 1) и 
отделно Ценово предложение, (Приложение 2 към обявата). 

4. Офертите се подават в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на 
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, до 17:30 ч. на 07.09.2017 г. включително. 

5. Офертите се представят лично от участника или от упълномощено от него лице, или се 
изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Ако 
участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за 
негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 
офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

 
 
ХІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 

1. Назначената от Възложителя комисия отваря постъпилите оферти по реда на чл. 97, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

2. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците, като 
извършва проверка за наличието на всички необходими документи, посочени в настоящата обява, 
както и за съответствието на подадените предложения с изискванията на Възложителя.  

3. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на изискванията 
на Възложителя и който e предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката 
(съответната позиция от нея).  

4. При наличие на две или повече равни най-ниски цени ще бъде проведен публичен 
жребий. 

5. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, 
оценяването и класиране на офертите, като им изпраща утвърдения от него протокол от работа 
на комисията.  

6. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място и 
определен за Изпълнител на обществената поръчка. 
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 Приложение № 1 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(попълва се за всяка позиция поотделно) 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 
- самостоятелно обособена позиция: …………….. (посочва се съответната позиция, за която 

участникът подава оферта)” 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
…………………………………………………………………………………………. 

(наименование на участника, ЕИК) 
представлявано от  
..………………………………………………………………………………………… 

(трите имена)  
в качеството му на ……………………………………………………………………. 

(длъжност) 
 
телефон/ факс: ………………………….. 
 
e-mail :…………………………………… 
 
адрес на участника:  
…………………………………………………………………………………………… 

(п.код, град, община, квартал, бул./ул. №, бл., ап.) 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

1. Предлагаме да извършим: „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС за 
самостоятелно обособена позиция …..... 
2. Срокът за доставка на посочената техниката е ……………. (до 30 календарни дни), считано от 
датата на подписване на договора. 
3. Предложението ни е валидно ……………….. (най-малко 90 календарни дни), считано от датата 
на отваряне на предложението. 
4. Декларираме, че ще извършваме гаранционен сервиз и поддръжка на оборудването в 
съответствие с изискванията на Възложителя. 
5. Сервизното обслужване се извършва на място при Възложителя (за трите позиции) – гр. 
София, ул. „Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69; гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. „Г” 
(партер); гр. Бургас, ул. „Цар Петър I” № 56, ет. 13; гр. Варна, бул. „Македония” № 155 (партер); гр. 
Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2; гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, 
ст. 5, 6.  
6. Гарантираме следното ниво на гаранционен сервиз и поддръжка на оборудването (за трите 
позиции): 

- Приемане на сервизни заявки от хелпдеск оператор от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 
ч.;  
- …………. (до 4 часа) реакция на място (гр. София, ул. „Гурко” № 6 и бул. „Шипченски проход” 
№ 69) от квалифициран инженер;  
……………(до 1 работен ден) реакция на място (гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. „Г” 
(партер); гр. Бургас, ул. „Цар Петър I” № 56, ет. 13; ; гр. Варна, бул. „Македония” № 155 
(партер); гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2а, ет. 2; гр. Враца, ул. „Софроний 
Врачански ” № 6, ет. 2, ст. 5, 6) от квалифициран инженер; 
- Време за отстраняване на повредата: ……………………..(до 8 часа след реакция за гр. 
София, до 2 работни дни след реакция за градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, 
Враца); 
- Подмяна на дефектирал хардуер – …………………….. (най-късно до следващия работен ден, 
при невъзможност за извършване на ремонт за по-малко от 14 дни);  
- Консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на конфигурационни 
проблеми. 
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- Ескалиране на специфични сервизни заявки към техническия център на производителя, с 
възможност оторизиран представил на клиента да следи „online” развитието и обработката на 
заявката. 

7. Място на извършване на доставката на компютърна техника за нуждите на КРС за 
самостоятелно обособени позиции:………- сградата на КРС, гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6. 
8. Запознахме се с обявата и посочените в нея условия за участие относно изготвяне, 
представяне на офертата и изпълнение на поръчката, които заявяваме, че приемаме. 
9. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на 
повредената техника по позиция …………….. по време на гаранционния срок се поемат от 
Изпълнителя.  
10. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката за 
съответната позиция, както и дела на тяхното участие. 
11. Прилагаме техническа спецификация от производител с подробно описание на техническите 
параметри на предлаганото оборудване 
12. Декларираме съответствие на предлаганата техника с технически параметри, съгласно 
таблиците със спецификации от Приложение 3 към обявата 

Параметър Изисквания Предложение Степен на 
съответствие 

Референция към 
съответната страница 

на техническата 
документация по т. V.1 

от обявата 
................... ...................  съответства/ 

надвишава 
Стр. ..............., т. ........ 

 

 
 

 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 
„Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията 
- самостоятелно обособена позиция: …………….. (посочва се съответната позиция, за която 

участникът подава оферта)” 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
…………………………………………………………………………………………. 

(наименование на участника, ЕИК) 
представлявано от  
..………………………………………………………………………………………… 

(трите имена)  
в качеството му на ……………………………………………………………………. 

(длъжност) 
 
телефон/ факс: ………………………….. 
 
e-mail :…………………………………… 
 
адрес на участника:  
…………………………………………………………………………………………… 

(п.код, град, община, квартал, бул./ул. №, бл., ап.) 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
След запознаване с документацията за участие в поръчка с предмет: „Доставка на 

компютърна техника за нуждите на КРС за самостоятелно обособена позиция ………….. (посочва 
се съответната позиция, за която участникът подава оферта) предлагаме да изпълним поръчката 
по позиция ………………. при следните финансови условия: 

 
1. Единичните цени на предложената за доставка техника са, както следва: 

 
Комп. 

оборудване 
(обособ. 

позиция, тип 
спецификация) 

Предложен 
модел 

Продуктов 
номер 

Количество 
(брой) 

Ед. цена 
без 

ДДС(лева) 

Обща 
стойност 

за 
позицията 
без ДДС 

(лв) 

Обща 
стойност за 
позицията с 

ДДС (лв) 

       
       
       
       

 
В единичните цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 
2. Общата цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция ....................... е 

.......................... (.............................................. с думи) лева без ДДС и .......................... 
(........................................................с думи) лева с включен ДДС. 
 
 

 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

1. Позиция 1 – „Доставка на настолни компютри”- 35 (тридесет и пет) броя:  
 

1 Параметър Минимални изисквания 

ПРОЦЕСОР Intel® Core™ i5 (3.10 GHz, 6 MB) или еквивалент 
1.1 ПАМЕТ 4GB (2x2GB) DDR3, 1600 MHz; 4DIMM slots 
ХАРД ДИСК 500 GB 7200rpm SATA 
ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD±RWs 
ВИДЕО Integrated Intel HD или еквивалент 
МРЕЖОВИ ИНТЕРФЕЙСИ Integrated 10/100/1000 MBit/s, RJ-45 
ИНТЕРФЕЙСИ 2 USB 3.0, 6 USB 2.0,  1 serial, 1 parallel, DVI 
ЗВУК Integrated Audio, Speakers  
КЛАВИАТУРА US & Cyrillic; USB 
МИШКА 2-Button Optical Scroll Mouse USB + pad 
МОНИТОР 19", LED, IPS , min 1280 х 1024, DVI 
КУТИЯ Tower Case ATX; Power Supply 220 – 240 V, min 250W 

СЛОТОВЕ PCI, PCIe x1, PCIe x16 

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  
Microsoft Windows Pro 10 32/64bit OEM with media (CD/DVD); 
Drivers & Utilities  for Windows 10 Professional (32 и 64-bit)  with 
media (CD/DVD);  

УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 
НА СИСТЕМАТА Hardware diagnostic and management solutions 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК Минимум 36 месеца 
 
2. Позиция 2 – „Доставка на технологични компютри”- 7 (седем) броя:  
 

 

2 Параметър Изисквания 

ПРОЦЕСОР Intel XEON 2,5 GHz 8 МB кеш 

ПАМЕТ 
Минимум 8GB, DDR3, 1600MHz, 4DIMM slots с възможност за 
разширение до мин. 16GB 

ХАРД ДИСК Минимум 500 GB SATA II 7200 rpm 
ТИП НА КУТИЯТА / ШАСИТО  в 19“ комуникационен шкаф с дълбочина 24” (60.96 см), 

заедно с всички необходими аксесоари за монтаж. 

РАЗМЕР НА КУТИЯТА / ШАСИТО   Максимум 4U 
ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD±RW 
ВИДЕО Intel HD  с изход DVI  
ВИДЕОКОНТРОЛЕР 
PCI-E Х16 

минимум 2 GB GDDR5, 192 bit и по-висок, с изход DVI 

СЕРИЕН РАЗШИРИТЕЛ  Serial Card RS232, PCI-E, 4 x Com port 
ИНТЕРФЕЙСИ 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, DVI 
ЗВУК Integrated Audio, Speakers  
КЛАВИАТУРА US & Cyrillic; USB 
МИШКА 2-Button Optical Scroll Mouse USB + pad 
МОНИТОР 17 “, LED, IPS , min 1280 х 1024, DVI 
ЗАХРАНВАНЕ 220-240V  
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  Windows 7 Professional 64bit OEM with media (CD/DVD) 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК Минимум 36 месеца 

 
Забележка: Технологичните компютри е задължително да бъдат доставени с инсталиран 
Windows 7 Professional 64bit OEM with media (CD/DVD).  
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3. Позиция 3 – „Доставка на принтери”- 20 (двадесет) броя:  
 

 
Параметър Минимални изисквания 

ТЕХНОЛОГИЯ  лазерна 

ФОРМАТ A4, A5, А6, B5 

СКОРОСТ ПЕЧАТ  ЗА А4 min 25 ppm  
КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ min 600 х 600 dpi  
ПАМЕТ ЗА ПЕЧАТ 32 MB 

ИНТЕРФЕЙС  Hi-Speed USB port (compatible with USB 2.0 specifications), 
Basic 10/100 networking 

ТАВИ ЗА ХАРТИЯ 1тава за 250 листа + многофункционална тава за ръчно 
подаване. 

ТЕГЛО НА ХАРТИЯТА 60 to 120 g/m² 
ПЕЧАТ Двустранен печат. 
ЕЗИЦИ НА ПРИНТЕРА PCL 5e  
ЗАХРАНВАНЕ 220 – 240V, 50/60 Hz; 

ПОДДЪРЖАНИ ОС 
Drivers & Utilities  for Windows 7 Professional (32 и 64-bit)  with 
media (CD/DVD); Drivers & Utilities CD/DVD for Windows 10 
Profesional with media (CD/DVD); 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК Минимум 24 месеца 
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Приложение № 4 
 

  
 

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 ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно 

обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на 
технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 

 
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 всяко от лицата, които представляват участника 
съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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                                              Приложение № 5 
 

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. 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 ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ: 

 
 „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно 

обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на 
технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 

 
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. 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.  
 
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 № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК 
на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката  
 

Подписаният/ата 
............................................................................................................................................................ 

(трите имена) 
в качеството си на ........................................................................................................................... 

(длъжност) 
на ....................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в поръчка с оглед сключване на договор с 
предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на 
съобщенията за самостоятелно обособена позиция ………..” 
 
декларирам, че: 
 

1. Служителите/експертите, с които предлагаме да изпълним поръчката по позиция ……….в 
съответствие с изискванията на Възложителя, са: 
 

Служител/експерт (трите 
имена) 

Професионална квалификация съгласно раздел IV, т. 8 от 
обявата (притежавани сертификати) 

1.  
2.  
3.  
 
2. Друга информация, относима към квалификацията и професионалния опит на членовете на 
екипа: 
 
3. През целия период на изпълнение на поръчката, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим 
участие на посочените по-горе служители/експерти. 
 
 
 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 7 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от участник във връзка с 
 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно обособени 
позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични 

компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 
 

 
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: 
 
 

Приемам условията в проекта на договор.  
 
 
 
 
 
 

 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители 
 

от участник във връзка с 
 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно обособени 
позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични 

компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 
 
 
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. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: 
………………..  
2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка е 
……………………..  
3. Предвидените подизпълнители са:………………  
 
 
 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 9 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
НА УЧАСТНИК……………………………………. 

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните самостоятелно обособени 
позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични 

компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 
 
 
 
Долуподписаният /-ната/  
 
................................................................................................................  
 
представляващ в качеството си на ...............................................  
 
............................................................, ЕИК: ................................................. 
(наименование на юридическото лице - подизпълнител) 
 
със седалище и адрес на управление:....................................................................,  
 
тел./факс: ..............................,  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. От името на представляваното от мен лице 
....................................................................................... (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам 
съгласие за участие като подизпълнител на .......................................... (наименование на 
участника в поръчката, на който лицето е подизпълнител) при изпълнение на позиция/и 
………. от обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС 
при три самостоятелно обособени позиции”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 
....................................................................................................................................................... 
(изброяват се конкретните части от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени от 
подизпълнителя)  

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  
 
 

 
 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 10  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици  
 
 
 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),  
 
в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 
 
на ………………………..(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  
 
със седалище и адрес на управление …..................................................................................,  
 
във връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: 
Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на принтери” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  
 
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.  
 
2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, 
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: 
.....................................................................................................................................  
 
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.  
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).  
 
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим.  
 
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 
Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 

                                            (подпис, печат) 
 
 
Забележки: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.  
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко 
едно от тях.  
В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя 
за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.  
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„Юрисдикции с преференциален данъчен режим”  
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от 
допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с 
изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. 

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, и не обменят 
информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 
февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане 
и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи 
изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия: 

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 
многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България 
или Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 
между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или 
многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или 
Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва 
или не е в състояние да обменя информация при поискване; 

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху 
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 
на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република 
България. 

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 
финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и 
се обнародва в „Държавен вестник”. 
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Приложение № 11  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 
 
 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),  
 
в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 
 
на ………………………..(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  
 
със седалище и адрес на управление …..................................................................................,  
 
във връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” 
на КРС” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
Действителен собственик по смисъла на чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 3 ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо 
лице е ..................................................................  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.  

 
 
 

Дата: ……………… 2017 г.                              ПРЕДСТАВИТЕЛ: …………………….. 
                                            (подпис, печат) 
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Приложение № 12   
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
Днес, ............................................. 2017 г. в гр. София, между: 
 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „Гурко" № 6, с код по 
БУЛСТАТ: 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков - председател и Соня Маджарова - 
главен счетоводител, наричано за краткост Възложител, от една страна,  
и 
………………………., със седалище и адрес на управление: …………………………………..,  ЕИК: 
………………, представлявано от …………………….., в качеството му на ......................., наричано 
за краткост Изпълнител, от друга страна, 
 
се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 
 
I. Предмет на договора 
 
1.1. Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение 
комплексна доставка на компютърно оборудване и неговата инсталация и сервиз. Посоченото 
оборудване е описано по вид и количество в Приложение № 1 „Техническа спецификация” към 
договора. 
1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
 
II. Цени 
 
2.1. Общата цена на доставката e в размер на ……. лв. без включен ДДС или …….лв. с включен 
ДДС и е подробно описана в Приложение № 2 към договора.  
2.2. Единичните цени на оборудването, посочени в Приложение № 2 към договора, са неизменни 
за срока на действие на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 
 
III. Условия и начин нa плащане 
 
3.1. За доставка на оборудването, описано в Приложение № 1 от договора, Възложителят се 
задължава да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора след 
извършване на доставката, в рамките на 5 работни дни от представяне на оригинална фактура и 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол от представителите на двете страни 
съгласно т. 12.3 от договора.  
3.2. Плащането към Изпълнителя ще се извърши чрез банков превод по следната банкова сметка: 
БАНКА: …………… 
БАНКОВ КОД: …………………. 
БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА: …………………….. 
3. 3. Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 593/20.07.2016 г. на 
Министерски съвет и Указание относно прилагането на Решение № 593/20.07.2016 г. за 
разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите. 
 
IV. Срок и условия на доставка 
 
4.1. Срокът за доставка на оборудването e в срок от 30  (тридесет) дни, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия договор. 
4.2. Изпълнителят се задължава да достави оборудването, посочено в Приложение № 1 към 
договора, в оригинална опаковка c ненарушена цялост в склада на Възложителя на адрес: гр. 
София, ул. Гурко № 6. 
4.3. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално и произведено не по-рано от 6 месеца 
преди срока на доставка. 
4.4. Оборудването се доставя в оригиналната опаковка от производителя, придружено c фактура и 
копие от сертификат за произход. 
4.5. Възложителят приема от Изпълнителя доставката на оборудването по вид и количество 
съгласно Приложение № 1 към договора. Страните по договора или упълномощените от тях лица 
съгласно т. 12.3 от договора подписват окончателен приемо-предавателен протокол. 
4.6. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка  4.5 от договора не 
освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на оборудването. 
4.7. B случай че при доставката бъдат констатирани липси, несъответствия или явни недостатьци, 
те се отбелязват в констативен протокол, заедно със срок, в който следва да бъдат отстранени и 
не се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по т. 4.5. 
4.8. Възложителят има право на рекламация относно качеството на оборудването в рамките на 
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гаранционния срок. 
4.9. Изпълнителят e длъжен да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.7. и т. 4.8 от 
договора за своя сметка в срок, не по-дълъг от 30 дни, считано от датата на уведомлението. 
4.10. Срокът на гаранционното обслужване тече от датата на подписване на приемо-
предавателния протокол по т. 4.5. 
4.11. За изпълнението на гаранционното обслужване се съставя протокол, двустранно подписан от 
представители на двете страни по т. 12.3 от договора.  
 
V. Права и задължения на Изпълнителя 
 
5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя оборудването, описано в 
Приложение № 1, по реда и при условията на т. IV от настоящия договор. 
5.2. Изпълнителят се задължава да предаде оборудването на Възложителя c приемо- 
предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни по т. 12.3 от 
договора. 
5.3. Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимото съдействие за 
добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 
5.4. За доставката на оборудването, посочено в Приложение № 1, Изпълнителят има право да 
получи уговореното възнаграждение по определения в т. II и т. III от договора размер и начин. 
5.5. Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на оборудването при 
условията и в сроковете по т. VIII от договора съгласно Приложение № 3. 
 
VI. Права и задължения на Възложителя 
 
6.1. Възложителят има право да получи оборудването, определено по вид и количество в 
Приложение № 1 към договора в уговорения в договора срок. 
6.2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение в 
срока и при условията на настоящия договор. 
6.3. Възложителят се задължава да окaзва необходимото съдействие на Изпълнителя за 
добросъвестно и точно изпълнение на договора. 
6.4. Възложителят има право да откаже приемането на част или цялото оборудване, ако установи 
несъответствие между доставеното и уговореното в т. 1.1 от договора. 
 
VII. Документация 
 
7.1. При доставката на оборудването Изпълнителят ce задължава да предостави на Възложителя 
техническата, експлоатационната и др. документация на английски и/или български език, 
необходими на Възложителя за правилната експлоатация и работа на оборудването.  
7.2. Всички рaзходи, свързани c изпълнението на задължението по т. 7.1, са за сметка на 
Изпълнителя. 
 
VIII. Гаранционни условия 
 
8.1. Гаранционният срок на оборудването e …..от датата на доставка на оборудването за позиция 
….от поръчката и тече от подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.5. 
8.2. Изпълнителят ce задължава за своя сметка да извършва поддръжка и сервиз на оборудването 
по време на гаранционния период, при условията, определени в Приложение № 3 към договора. 
Всички преки и съпътстващи рaзходи, свързани c дейностите по изпълнение на гаранционното 
обслужване, ca за сметка на Изпълнителя. 
8.3. B случай на повреда на оборудването в гаранционния срок, Възложителят ce зaдължава да 
уведоми Изпълнителя по факс, телефон или електронна поща за нaличието и характера на 
повредата. 
 
IX. Отговорности и неустойки 
 
9.1. (1) B случай, че Изпълнителя не спaзи задълженията си в сроковете за изпълнение на 
договора, същият дължи неустойки в следните рaзмери: 

- 1,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) дни на 
забавата; 
 - 2 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 
(2) B случаите на констатирани c протокол недостатъци в окомплектацията съгласно т. 4.7 
неустойката се дължи след изтичане на срока по т. 4.7. 
9.2. B случай на забава за отстраняване на повреда Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
1% от цената на повредената техника за всеки просрочен ден. 
9.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение Възложителят дължи неустойка в 
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размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 
9.4. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 
стойността на договора. 
9.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за 
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
 
X. Прехвърляне на собствеността и преминаване на риска 
 
10.1. Прехвърлянето на собствеността върху оборудването ce извършва със заплащане на 
уговорената цена по т. 2.1 от договора. 
10.2. Риска от погиване на оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя след 
подписване на двустранен приемо-пpедавателен протокол по т. 4.5 от договора. 
 
XI. Прекратяване на договора 
 
11.1.Настоящият договор се прекратява: 
  
11.1.1.С изпълнение на предмета на договора. 
11.1.2. При виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора - c едностранно 7-дневно 
писмено предизвестие от изправната към неизправната страна. 
11.1.3. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 дни - без 
предизвестие от изправната страна по договора. 
11.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор c 30-дневно писмено предизвестие, ако 
в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения. 
 
XII. Общи разпоредби 
 
12.1. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на договора, включително 
спорове, свързани с неговата действителност, тълкуване, попълване на празноти, приспособяване 
към нововъзникнали обстоятелства или прекратяване, ще бъдат решавани от страните 
извънсъдебно, чрез добросъвестни преговори, а при невъзможност да бъде постигнато 
споразумение – от  компетентния български съд. 
12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
12.3. Страните определят следните представители във връзка с подписването на протоколи и 
цялостното изпълнение на договора: 
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
………………….. - …………………… (адрес, телефон, факс, и-мейл); 

 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
 
………………….. - …………………… (адрес, телефон, факс, и-мейл); 

 
12.4. При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се 
считат редовно уведомени. 
12.5. При промяна на данните, посочени в т. 12.3 от договора, всяка от страните e длъжна да 
уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 
12.5. Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 - Цени по договора. 
Приложение № 3 - Условия за гаранционно обслужване на оборудването. 

 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
стравите. 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

д-р Веселин Божков                                                    
Председател на КРС 
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител на КРС 

…………………….            
……………………  
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