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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. ”Гурко” № 6 на основание 
чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви кани да участвате в 
процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет ”Закупуване на 
хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и 
архивиране”.  

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда и 
условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. 

 

Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на 
съобщенията с адрес: гр. София, ул. Гурко № 6. 

 
Прогнозната стойност на поръчката е около 33 000 лв. без ДДС. 
Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката се 
осигуряват от бюджета на КРС. 

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 17:30 часа на 

26.08.2015  г. 

Офертите ще се отварят на 27.08.2015 г. в  14:00 часа на адрес: гр. София, 
ул. Гурко № 6, залата на IV ет.  

 
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал. 3 

от ЗОП. 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

Никола Тодоров – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко”  № 6, 

тел.: 02 949 2715 e-mail: ntodorov@crc.bg 

Силвена Райкова - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, 

тел. 02 949 2950, e-mail: sstoyanova@crc.bg. 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмет: ”Закупуване на хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система 
за бази данни, апликации и архивиране”. 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който 
отговаря на обявените от Възложителя условия.  

3. Настоящата покана е публикувана на Портала за обществени поръчки и на 
страницата на КРС в интернет в каре „Профил на купувача”, „Поръчки по реда на глава 
осма „а” от ЗОП”, съгласно разпоредбите на  чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. 

 
 

          ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  
1. Обект на процедурата е избор на изпълнител за сключване на договор за 

закупуване на хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, 
апликации и архивиране.  

2. Срокът на доставка на оборудването трябва да бъде не повече от 30 
/тридесет/ календарни дни от датата на подписване на договора. 

 
    
          ІІІ.  ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ  

 
1.  Дисков масив – 1 брой за ъпгрейд на IBM BladeCenter H Chassis 
 

Минимални изисквания и параметри 

4.1. Общи данни 

4.1.1. Производител / марка 

4.1.2. Серия и модел 

4.2. Шаси/кутия и захранване 

4.2.1. Тип на кутията / шасито -за монтаж в 19” шкаф 

4.2.2. 
Размер на конфигурацията 
Да се специфицира 

4.2.3. 
Захранващи блокове: 
Минимум резервирани N+1, сменяеми по време на работа 

4.2.4. Поддръжка на две независими захранващи линии  

4.2.5. Резервирани вентилатори 

4.2.6. Засмукване на студения въздух само през челния панел 

4.2.7 Изпускане на топлия въздух само през задния панел 

4.3. Контролери, интерфейси и портове 

4.3.1. 
Вътрешна архитектура, базирана на „активен / активен” контролери, с 
възможност за автоматично разпределяне на натоварването 

4.3.2. 
Инсталирани контролери за твърди дискове (резервираност): 
Минимум 2 x контролера в режим „активен / активен”, сменяеми по време на 
работа 

4.3.3. 
Контролери за твърди дискове (RAID поддръжка – нива) :  
Минимум RAID 0,1 , 5, 6 и 10 

4.3.4. Кеш памет на контролерите (обем) : 
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Минимални изисквания и параметри 

Минимум 8 GB 

4.3.5. 
Производителност на Fibre Channel портовете: 
Минимум 8Gb/sec 

4.3.6. 

Брой на Fibre Channel портовете:  
Минимум 4 на контролер 
Брой на 1 Gbps iSCSIпортовете:  
Минимум 2 на контролер 

4.3.7. Резервирана директна свързаност за всеки диск до двата контролера 

4.3.8. 
Максимален капацитет: 
Минимум  
200 дискa 

4.3.9. 
Поддръжка на различни видове дискове: 
NL-SAS, SAS и SSD 

4.3.10. 
Възможност за инсталиране на системен код на контролерите без да се прекъсват 
входно-изходните операции на дисковия масив 

4.3.11. Максимално поддържани логически устройства (LUNs) - да се специфицира 

4.3.12. 
Максимално поддържан размер на едно логическо устройство (LUN size) - да се 
специфицира 

4.3.13. 
Потребителски интерфейс за отдалечено управление по поне два независими пътя 
до всеки от контролерите 
Минимум GUI и CLI 

4.3.14. Софтуер за 24/7 наблюдение и известяване при наличие на проблем 

4.3.15. Софтуер за управление на дисковия масив  

4.3.16. 4 броя оптични кабели за връзка, всеки с дължина 5 метра 

4.4. Твърди дискове в конфигурацията 

4.4.1. 
Минимум 6 дискa със скорост на въртене минимум 7200 rpm, капацитет от 
minimum  2TB на диск   NL-SAS интерфейс или SAS интерфейс  6 Gb/s 

4.4.2. 
Минимум по 1 брой резервен (Hot-Spare) диск от същия модел, вид и размер, 
извън цитирания по-горе капацитет; 

4.4.3. Твърди дискове (подмяна по време на работа) 

4.5. Лицензи 

4.5.1. Да се специфицират включените софтуерни лицензи (функционални и др.) 

4.6. Гаранция и поддръжка  -  Минимум 3 години 

 
Забележка: Задължително условие е предлаганият дисков масив да е съвместим 

с IBM BladeCenter H Chassis 
 

2. Допълнителни компоненти за ъпгрейд на  – 1 брой за ъпгрейд на IBM 
BladeCenter H Chassis 

Brocade 10-port Upgrade for IBM BladeCenter 2 броя 
Brocade 8 GB SFP+ optical transceiver 6 броя 
 

Забележка: Предлаганите компоненти трябва да са съвместими с IBM 
BladeCenter H Chassis 
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3. Техническите средства описани по т. III.1 и т. III.2 трябва да бъдат 
инсталирани от изпълнителя на място в сградата на КРС в гр. София на ул. 
Гурко № 6 и да бъдат интегрирани със съществуващата клъстерна система. 
4. Предлаганото компютърното оборудване трябва да отговаря на следните 
изисквания: 
4.1. Дисковият масив и компонентите да бъдат съвместим с IBM BladeCenter H 
Chassis. Представя се декларация, доказваща твърдението. 
4.2 Да бъде от производители, сертифицирани по стандарта за качество ISO 
9001:200х или еквивалент. Доказва се с приложен сертификат. 
4.3 Да бъде в оригинална опаковка от производителя, придружена със сертификат 
за произход. Представя се декларация, доказваща твърдението. 
4.4 Да бъде окомплектовано с всички необходими интерфейси и захранващи 
кабели по БДС или еквивалент. Представя се декларация, доказваща твърдението. 
4.5 да бъде със сертификат CE Marking или еквивалент. Доказва се с приложен 
сертификат. 
4.6 Да отговоря на всички стандарти в Република България относно техническа 
експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към 
електрическата мрежа. Това да бъде доказано чрез съответните 
документи/декларация. Ако законовите изисквания налагат дадено 
устройство/модул да има лиценз за ползване, издаден от съответните контролни 
органи в РБ, то тези лицензи да бъдат представени.  
4.7 Да има включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, 
firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения му цикъл. Тази поддръжка трябва 
да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайта да поддържа 
английска версия). Представя се декларация, доказваща твърдението. 
4.8 Да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен 
носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и 
документация на софтуера, включен към съответното устройство. Представя се 
декларация, доказваща твърдението. 
4.9 Да може да се монтира в комуникационен шкаф (да бъдат тип Rack Mount), 
като към него да бъдат включени всички необходими елементи за монтаж (релси, 
компоненти за монтаж и т.н). Не се допуска монтиране върху „тава” – изисква се 
устройствата да бъдат монтирани на подвижни релси за по-лесен достъп до тях, 
както и за по-лесен монтаж/демонтаж. Представя се декларация, доказваща 
твърдението. 
4.10 Захранващите блокове трябва да бъдат с такава изходяща мощност (това се 
отнася както за основното, така и за резервното захранване), че да могат да 
осигурят нормална работа на съответното устройство при максимално запълване с 
компоненти (сървъри, процесори, памет, твърди дискове, вентилатори, платки и 
т.н.). Резервното захранване трябва да работи така, че да осигури нормалната 
работа на устройството при пълното отпадане на основното захранване. Представя 
се декларация, доказваща твърдението. 
4.11 Да бъде ново, неупотребявано, като бъде посочен производителя и модела или 
продуктов номер на производителя, като предложеното оборудване и 
гаранционното му обслужване трябва да могат да се проверят по технически 
параметри, партидни номера, съвместимост и работоспособност от сайта на 
производителя. Представя се декларация, доказваща твърдението. Ако съответния 
производител няма практика да поддържа актуален и валиден списък на 
партидните номера в сайта си, се допуска тези партидни номера да бъдат 
предоставени на електронен и/или хартиен носител. 
4.12 Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни 
минимални изисквания към офертите. В Техническото предложение участникът 
декларира съответствието на техническите характеристики на предлаганите 
изделия/продукти с минималните технически изисквания съгласно Техническата 



 7

спецификация. Допуска се предлаганите изделия/продукти да са с по - добри 
технически параметри от минималните технически изисквания, посочени от 
възложителя в Техническата спецификация. Не се допуска предлагане на 
изделия/продукти с технически параметри по - ниски от минималните технически 
изисквания, посочени от възложителя в Техническата спецификация инеспазването 
им води до отстраняване на участника от процедурата.За всеки конкретно посочен 
в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническо 
одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и 
еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящата техническа спецификация 
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.   
4.13 При изпълнението на доставката, в случай, че оферираното оборудване вече не 
се произвежда или има обективни пречки за доставката му, следва да бъде 
доставено еквивалентно или по-добро оборудване, след изричното одобрение на 
Възложителя. 
 
5. Изисквания към участника 
5.1 Участникът трябва да има партньорски отношения с фирмата в областта, чиито 
продукти предлага по поръчката. Партньорските отношения се доказват с копия на 
партньорски договори или оторизационни писма от производителите на 
предлаганото оборудване или еквивалентен документ, доказващ изискването; 
5.2.Участникът следва да разполага с възможности за гаранционно, сервизно и 
извънгаранционно обслужване от сертифициран персонал за техническото 
оборудване. За доказване на изискването трябва да бъде представена декларация; 
5.3. Сервизът следва да бъде сертифициран по ISO 9001 или еквивалент. Доказва се 
с приложен сертификат. 
5.4. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 
 
6. Изисквания към гаранционното обслужване  
Минималните изисквания към предлаганите условия за гаранционно обслужване за 
хардуерното оборудване са, както следва: 
6.1 Срок 3 години; 
6.2 Гаранционният сервиз се извършва на място при Възложителя, от понеделник 
до петък, от 9.00 до 17.30 часа; 
6.3 Кандидатът да осигури център за приемане на заявки за проблеми чрез 
електронната поща, факс и телефон; 
6.4 Време за реакция на място след подаване на сигнал за повредена техника – 4 ч., 
в рамките на работния ден; ако сигнала е подаден след 13:00 часа – до 10:00 часа на 
следващия работен ден; време за отстраняване на повредата – 8 часа след реакция; 
6.5 Изпълнителят осигурява оборотна техника с аналогични технически параметри 
за времето на ремонта; 
6.6 Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и 
връщане на повредената техника, по време на гаранционния срок се поемат от 
Изпълнителя. 
6.7 Изпълнителят осигурява сервиз за град София, ул. „Гурко” № 6. 
6.8 Да се опише подробно, какво включва гаранционното обслужване 
 
7. Изпълнение на поръчката.  
 7.1. Доставката, инсталацията и гаранционния сервиз се извършват в сградата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
 7.2. При доставката на Оборудването, Изпълнителят се задължава да предостави 
техническата, експлоатационната и др. документация на английски и/или на 
български език, необходими на Възложителя за правилната експлоатация и 
работата на Оборудването. 
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7.4. 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. 
7.5. Условия за рекламация: Рекламации за количество и качество на доставените 
стоки се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката. 

 
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната 
регистрация – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 
6 (шест) месеца от датата на подаване на офертата; 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 
(Приложение № 3); 

3. Декларация за подизпълнител; 
4. Срок за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по-дълъг от 30 

/тридесет/ календарни дни от датата на подписване на договора, считано от 
сключване на договора.  

5. Сертификат ISO 9001:200х или еквивалент.  
6. Сертификат CE Marking или еквивалент. 
7. Декларации по т. 4.1, 4.3, 4.4 и от т. 4.6 до т. 4.11; 
8. Декларация по т. 5.2; 
9. Сертификат ISO 9001 или еквивалент за сервиза; 
10. Ред и условия за упражняване на рекламация, както и подробно описание на 

включеното в гаранционното обслужване; 
11. Срок на валидност на офертата; 
12. Описание на средствата използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гарантиране на 

качеството и надеждността на изпълнение на договора. 
13. Описание на средствата и начините за постигане на пълната функционалност 

покриващи или надвишаващи посочените изисквания. 
14. Партньорски договори или оторизационни писма от производителите на 

предлаганото оборудване или еквивалентен документ, доказващ изискването. 
15. Техническо предложение, отговарящо на раздел ІІІ „Технически изисквания”; 
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

управителя на дружеството.  
17. Проект на договор (Приложение 4). 
18. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение Ценово предложение 

(Приложение 2). 
 
 
 
 

V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията до 17:30 ч. на 26.08. 2015 г. вкл., на адрес: гр. София, ул. 
„Гурко” № 6 лично от участника или от упълномощено от него лице. 

 
 
VІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да 

бъдат със срок на валидност най–малко 120 календарни дни, който започва да тече от 
датата на отваряне на офертите от Възложителя.  
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VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА  

OФЕРТАТА 
 

1. За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва 
да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.  

2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за сметка на участника. 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 сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 
пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.  

3. 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, съгласно търговската регистрация на кандидата. 

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или 
от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриерска служба на адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Гурко” № 6, 
Комисия за регулиране на съобщенията, преди часа и датата, посочени в обявлението 
като срок за представяне на офертите. Върху плика участникът записва “Оферта”, 
посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, наименованието на 
участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.  
 5. Пликът по предходната точка съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва: 
 - плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 
 . плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 
 - плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (Приложение 2). 

 
 
 
VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 
1. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени 

в настоящата покана.  
2. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците на база 

предложена „най-ниска цена”.  
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Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА 

„ЗАКУПУВАНЕ НА ХАРДУЕР ЗА ЪПГРЕЙД НА КЛЪСТЕРНА СЪРВЪРНА 
СИСТЕМА ЗА БАЗИ ДАННИ,АПЛИКАЦИИ И АРХИВИРАНЕ” 

 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
……………………………………………………………………………… 
/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
 
 ……………………………………………………………………………… 
/трите имена/  
 
в качеството му на:  
 
…………………………………………………………...…………………… 
/длъжност/ 
 
адрес за кореспонденция: 
……………………………………………………………………………… 
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
e-mail : …………………………………….. 
          1. Предлагаме да извършим „Закупуване на хардуер за ъпгрейд на клъстерна 
сървърна система за бази данни,апликации и архивиране”. 

2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 30 
(тридесет) календарни дни), считано от датата на подписване на договора.   
          3. Ред и условия за уреждане на рекламациите за периода на действие на договора 
...................................................................................... 
……………………………………………………………………………….. 

4. Офертата ни е валидна ……. календарни дни, считано от датата на отварянето 
й от Възложителя. 

5. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на 
поръчката, както и делът на тяхното участие. 

 
 

Приложения:  
1. Посочване на ЕИК или удостоверение за актуалното състояние на съдебната 

регистрация – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 
6 (шест) месеца от датата на подаване на офертата; Сертификат ISO 9001:200х 
или еквивалент.  

2. Нотариално заверено пълномощно, при наличието на представителство; 
3. Сертификат ISO 9001:200х или еквивалент.  
4. Сертификат CE Marking или еквивалент. 
5. Декларации по т. 4.1, 4.3, 4.4 и от т. 4.6 до т. 4.11; 
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 

(Приложение № 3); 
7. Декларация по т. 5.2; 
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8. Сертификат ISO 9001 или еквивалент за сервиза; 
9. Партньорски договори или оторизационни писма от производителите на 

предлаганото оборудване или еквивалентен документ, доказващ изискването. 
10. Декларация за подизпълнител; 
11. Подробно описание на включеното в гаранционното обслужване; 
12. Описание на средствата използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гарантиране на 

качеството и надеждността на изпълнение на договора. 
13. Описание на средствата и начините за постигане на пълната функционалност 

покриващи или надвишаващи посочените изисквания. 
14. Проект на договор (Приложение 4); 
15.  Техническо предложение, отговарящо на изискванията на раздел ІІІ 

„Технически изисквания”; 
16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника; 
17. Ценово предложение- изготвено съгласно приложение Ценово предложение 

(Приложение 2). 
 
 
 
Дата: ……………… 2015 г.                           УПРАВИТЕЛ: ………….. 

                                (подпис, печат) 
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Приложение № 2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

НА 
…………………………………………………………………….. 

(наименование на участника) 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
След запознаване с документацията за участие в поръчка с предмет: „Закупуване на 
хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за бази данни,апликации и 
архивиране”, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия: 

 
1. Единичните цени на предложеното за доставка техническо оборудване са 

както следва: 
 

Техническо 
средство/софтуер 

(тип 
спецификация) 

Предложен 
модел 

Продуктов 
номер 

Количество
(брой) 

Ед. цена 
без 

ДДС(лева) 

Обща 
стойност 
без ДДС 

(лв) 

Обща 
стойност 
с ДДС 

(лв) 
       
       
       
       
 
В единичните цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 
 
2. Цени за услуги по имплементация/инсталация/внедряване/въвеждане в 

експлоатация : 
 

Наименование на услугата 

 

Ед. цена 
без ДДС(лева) 

Обща стойност без ДДС 
(лв) 

Обща стойност с 
ДДС (лв) 

 
    
    
    
    

 
В единичните цени са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 
3. Месечни цени за администриране и съпровод на системата 

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

4. Общата цена за изпълнение на поръчката....................................... е 
.......................... (.............................................. с думи.............) лева без ДДС и 
............................. (...............................................................................с думи) лева с включен 
ДДС. 
 
Дата: Подпис:  
 (име, длъжност и печат) 
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Приложение № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 

 

 

 
Долуподписаният /ата   
   
 , в качеството ми на_________________________(посочете длъжността) на   
      
   
 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура по реда на гл. VІІІа от ЗОП 
с предмет: „Закупуване на хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за бази 
данни,апликации и архивиране” 

 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
1. Аз лично не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително 
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 
2. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
3. Не съм сключил(а) договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване 
и 
разкриване на конфликт на интереси. 
 
 
 
 
Дата: ……………….. 2015 г.   ДЕКЛАРАТОР: …………………..………….. 

         (подпис,печат) 
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Приложение № 4 

 
 

Д О Г О В О Р 
 
 
Днес, ........................................ 2015 г. в гр. София, между: 
 

1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. 
„Гурко" № 6, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков - 
председател и Соня Маджарова - главен счетоводител, наричано накратко „Възложител" 
от една страна, и 
 
 

2……., ЕИК….., със седалище и адрес на управление: ……представлявано от….., 
на длъжност Управител, наричан накратко „Изпълнител" от друга страна, ce състави и 
подписа настоящия договор за следното: 

 
I. Предмет на договора 

 
1.1. Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да извърши срещу определено в 
договора възнаграждение доставка на хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за 
бази данни, апликации и архивиране, описано по вид и количество в Техническа 
спецификация - Приложение № 1 от договора. 
1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 
II. Цени 

 
2.1. Общата цена на доставката e в размер на …..без включен ДДС и ……………. с 
включен с ДДС, - подробно описана Приложение № 2 от договора.  
2.2. Единичните цени на Оборудването, посочени в Приложение № 2 от 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 окончателен приемо-
предавателен протокол, от представителите на двете страни, определени в т. 12.3 от 
договора.  
3.2. Плащането към Изпълнителя ще се извърши чрез банков превод по следната 
банкова сметка:…….. 
 

 
IV. Срок и условия на доставка 

 
4.1. Срокът за доставка на Оборудването e ………. (…………….) календарни дни, 
считано от датата на влизане в сила на настоящия договор. 
4.2. Изпълнителят се задължава да достави Оборудването, описано 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 придружено c фактура, копие от 
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сертификат за качество, издаден от завода производител. 
4.4. Доставената техника следва да e оригинална и произведена не по-рано от 6 месеца 
преди срока на доставка. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от 
производителя, придружена със сертификат за произход. 
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на оборудването по вид, 
количество и качество, посочени в техническите изисквания, съгласно Приложение № 
1. Страните по договора или упълномощени от тях лица 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 гаранционния срок, подробно разписан в Приложение № 3. 
4.9. Изпълнителят e длъжен за своя сметка в 30 дневен срок, считано от датата на 
уведомлението да отстрани констатираните несъответствия по т.4.7. и т.4.8 от договора. 
4.10.Срокът на гаранционното обслужване тече от датата на подписване на 
окончателния приемо-предавателния протокол по т. 4.5. 
 

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, описано в Приложение № 1, Изпълнителят има 
право да получи уговореното в договора 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. 
5.6. B случай, че Изпълнителят ползва подизпълнител/и той отговаря за действията на 
подизпълнителя/ите и неговите служители, като за свои действия. 
 
 
 

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 количество от 
Оборудване, ако установи несъответствие на доставеното компютьрно оборудване, c 
уговореното. 
 

VII. Документация 
 

7.1. При доставката на Оборудването Изпълнителят ce задължава да предостави на 
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Възложителя техническата, експлоатационната и др. документация на английски и/или 
на български език, необходими на Възложителя за правилната експлоатация и работата 
на Оборудването.  
7.2. Всички рaзходи, свързани c изпълнението 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 1 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 имейл 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 по 
т.4.7 неустойката се дължи след изтичане на срока по т.4.7. 
9.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 
стойността на договора. 
9.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение Възложителят дължи 
неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 
9.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 (тридесет 
дни), изправната страна има право да прекрати договора, c едномесечно писмено 
предизвестие. 
9.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
9.6. B случай на забава за отстраняване на повреда, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 1% от цената на повредената техника, за всеки просрочен ден, но не повече 
от 3% от нея. 
 

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. при виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора c 
едностранно 7 дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 
11.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор c 7-дневно писмено 
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения. 
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11.3. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 дни, 
изправната страна може да прекрати договора  

 
XII. Общи разпоредби 

 
12.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, a при липса на съгласие от 
компетентния съд. 
12.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат рaзпоредбите 
на действащото българско законодателство. 
12.3. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция се извършват на следните 
адреси, телефони и факсове: 
 

За Възложителя:    За Изпълнителя: 
    
Определените представители на двете страни са следните: 
     

При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се 
считат редовно уведомени. 
12.4. Определените лица по т. 12.3 подписват необходимите документи във връзка c 
изпълнението на договора. 
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. 
12.6. Неразделна част от този договор са следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация (c количества u вид на 
оборудването съгласно офертата на определения за изпълнител участник); 

Приложение № 2 - Цени по договора (c разбивка на цените съгласно ценовото 
предложение на участника). 

Приложение № 3 - Условия за гаранционно обслужване на оборудването 
(съгласно офертата на определения за изпълнител участник). 

 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от стравите. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
………………………… ………………………… 
 
Д-р Веселин Божков  
Председател на КРС  
 
 
………………………… 
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител на КРС 
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