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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Закона за търговския регистър или представено удостоверение за актуално състояние – за
българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно
националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от
документ за самоличност. 2.Нотариално заверено пълномощно при наличието на
представителство. 3.Срок на валидност на офертата. 4.Срок на изпълнение на
дейностите по поръчката в календарни дни – максимум 60 дни; 5.Оторизационно писмо,
доказващо, че участникът е оторизиран/упълномощен от производителя Rohde&Schwarz
GmbH&Co.KG, Германия или негов официален представител за сервизиране на
техниката за територията на Република България, в случаите когато участникът е
различен от производителя. 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1
и 5 от ЗОП (Приложение 3). 7.Декларация с посочване на подизпълнители в случай, че
има такива. 8.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан
от управителя на дружеството. 9.Техническо предложение, отговарящо на изискванията
на Възложителя и попълнено по образец (Приложение 1). 10. Ценово предложение,
изготвено съгласно Приложение „Ценово предложение (Приложение 2). Подробните
технически спецификации, заложени в публичната покана, са публикувани на интернет
страницата на КРС на адрес: www.crc.bg, „Профил на купувача”, „Поръчки по реда на
глава осма „а” от ЗОП”.

Най-ниска цена

10/06/2015 17:30

НЕ

Подробните технически спецификации, заложени в публичната покана, са публикувани
на интернет страницата на КРС на aдрес: www.crc.bg, „Профил на купувача”, „Поръчки
по реда на глава осма „а” от ЗОП”. Офертите ще се отварят на 11.06.2015 г. в 14:30 ч. на
адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на ет. IV. Отварянето на офертите ще се
извърши публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

10/06/2015
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С 
ПРЕДМЕТ: 
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РАДИОМОНИТОРИНГ ОТ НСМ” 

 

Настоящата публична покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код № 
9042085 от 2015 г. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за 
регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в процедура за 
избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и 
съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ”.  

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 8 „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 25 000 лв. с ДДС. 
Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката се 

осигуряват от бюджета на КРС. 
 
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

условия и изисквания, представени в документацията.  
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: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в срок до 10.06.2015 г. В случай, че офертите се 
подават по пощата, участникът следва да осигури условия офертите да постъпят в деловодството 
на КРС преди крайния срок за подаване на офертите. Оферти, постъпили след крайния срок няма 
да бъдат разглеждани от страна на Възложителя. 

 
Офертите ще бъдат отворени на 11.06.2015 г. в  14:30 часа на адрес:  гр. София, ул. 

Гурко № 6, залата на IV ет.  
Отварянето на офертите ще бъде извършено публично при условията на чл. 101 г., ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки. 
 

За допълнителна информация следва да се обръщате към:   
 

Тинка Капитанова – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” № 
69, тел.: 02 9492905, e-mail: tkapitanova@crc.bg  

Елисавета Соколова - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски проход” № 
69, тел.: 949 2912, e-mail: esokolova@crc.bg  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nkolev@crc.bg
mailto:otsankov@crc.bg
mailto:otsankov@crc.bg
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящата покана се отнася до провеждане на процедура за избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите 
за радиомониторинг от Националаната система за мониторинг на РЧС (НСМ)”.  

1.2. В процедурата може да участва всяко лице, което отговаря на обявените от Възложителя 
условия.  

1.3.  Настоящата покана е публикувана на Портала за обществени поръчки и на страницата на 
КРС в интернет, съгласно разпоредбите на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. 

 
 
РАЗДЕЛ IІ. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
2.1. Предмет на настоящата процедура е  стандартен ремонт в сервизен център на 

производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG в гр. Мюнхен, Германия на 2 (два) мониторингови 
приемника, модел ESMB, както следва: 

 мониторингов приемник ESMB 4056.6000.02, сериен номер № 100405; 

 мониторингов приемник  ESMB 4056.6000.02, сериен номер № 101116. 
2.2. Мониторинговите приемници са интегрирани в измервателната система  на мобилни 

станции за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър. С мобилните станции за 
радиомониторинг се извършват измервания на електромагнитното поле, локализиране и 
идентификация на незаконни радиоизлъчватели и измерване заетостта на радиоканалите, съгласно 
препоръките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU-R). Мониториговите приемници, 
модел ESMB са производство на Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, Германия. 

2.3. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 дни, считано от датата на подписване на договор 
с участника, избран за изпълнител на поръчката. 

2.4. Гаранционният срок след ремонта на измервателните приемници следва да бъде 
минимум 12 месеца, считано от  датата на подписване на приемо-предавателен протокол за 
приключване на дейностите по изпълнение на поръчката. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

3.1. Определеният за изпълнител участник трябва да осигури извършване на стандартен 
ремонт на 2 (два) мониторингови приемника,  модел ESMB в сервизен център на производителя 
Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG в гр. Мюнхен, Германия. 

3.2. Стандартният ремонт трябва да  включва следните основни дейности: 
3.2.1. Диагностика на двата мониторингови приемника; 
3.2.2. Ремонт и/или подмяна (при невъзможност да бъдат ремонтирани) на дефектиралите 

компоненти и блокове с оригинални; 
3.2.3. Инсталиране на най-новите фърмуерни и хардуерни ъпдейти на двата мониторингови 

приемника; 
3.2.4. Цялостно калибриране, съгласно ISO 17025, включително документация на тестовите 

резултати. 
 
3.3. Разширена сервизна гаранция от производителя на ремонтираните  приемници -  12 

(дванадесет) месеца. 
3.4. Транспортиране на приемниците от адрес: КРС, бул. Шипченски проход 69, София, 

България до сервизния център на производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG в гр. Мюнхен, 
Германия и обратно. 

3.5.  Стандартният ремонт трябва да бъде с фиксирана цена, включваща: 

 всички  дейности по извършване на стандартния ремонт: тт. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 и 
всички придружаващи такива; 

 вложени  материали при ремонта; 

 разширена 12-месечна гаранция; 

 транспортни разходи, застраховки и други.  
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РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 
4.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. 
         4.2 В случаите когато участникът е различен от производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, 
Германия, той трябва да е оторизиран/упълномощен от производителя или да бъде негов 
официален представител за сервизиране на подлежащите на ремонт мониторингови  приемници, 
модел ESMB за територията на Република България. 
 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
   Офертата задължително трябва да съдържа: 

5.1  Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от удостоверение за 
регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър или представено удостоверение за актуално състояние – за българско 
юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 
законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 

5.1. Нотариално заверено пълномощно при наличието на представителство. 
5.2. Срок на валидност на офертата. 
5.3.  Срок на изпълнение на дейностите по поръчката в календарни дни – максимум 60 дни; 
5.4. Оторизационно писмо, доказващо, че участникът е оторизиран/упълномощен от 

производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG, Германия или негов официален представител за 
сервизиране на техниката за територията на Република България, в случаите когато участникът е 
различен от производителя. 

5.5.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 
(Приложение 3). 

5.6.  Декларация с посочване на подизпълнители в случай, че има такива. 
5.7.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от управителя 

на дружеството.  
5.8. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 

образец (Приложение 1). 
5.9.  Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Ценово предложение 

(Приложение 2). 
 
 

  VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 

6.1. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, 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. 

 
 

   VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

7.1. Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата. 
7.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне 
(обратна разписка), или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва 
името на участника, наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.  

7.3. Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва: 

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 
Възложителя, посочени в Раздел V „Съдържание на офертата” от т. 5.1 – 5.7 и отнасящи се 
до критериите за подбор на участниците; 

-   плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 
техническото предложение (Приложение 1) на участника за изпълнение на обществената 
поръчка; 

-  плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (Приложение 2), който съдържа ценовото 
предложение на участника.  
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7.4. Офертата задължително се подава на български език. 
 
 

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 

8.1. Назначената от Възложителя комисия разглежда постъпилите оферти по реда на чл. 101 
г. от ЗОП. 

8.2. Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и са допуснати до 
разглеждане, ще се оценяват въз основа на показател „най-ниска цена”. Участникът, предложил най-
ниска цена, се класира на първо място. При наличие на участници с еднаква цена в две или повече 
оферти се тегли жребий по реда, регламентиран в ЗОП. 
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Приложение № 1 
 Образец на оферта  

 
 
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

 
„Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ” 
   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 стандартен ремонт на 2 (два) мониторингови приемника, модел 
ESMB, в сервизния център на производителя Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG в гр. Мюнхен, Германия, 
съгласно техническите изисквания посочени в документацията. 
     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от 60 дни, считано от 
датата на подписване на договора). 
     3. Всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 
     4. Офертата ни е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване 
на оферти. 
     5.  Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и 
дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на тяхното участие. 
       
 
Дата: ……………….. 2015 г.                          УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
              (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
               Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

                                                      ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                       ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
 
„Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ” 
 
     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: ………………………………………………………………………………….. 
 
         След запознаване с документацията за участие в процедура с предмет „Ремонт на 
измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ”, 
предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия: 

 
1. Цените на предложения стандартен ремонт  на двата мониторингови приемника са, както 

следва: 

 
2. Общата цена за стандартен ремонт на двата  мониторингови  приемника,  модел ESMB, 

включваща: 
 

 всички  дейности по извършване на стандартния ремонт: тт. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 и 
всички придружаващи такива; 

 всички вложени материали при ремонта; 

 разширена 12-месечна гаранция; 

 транспортни разходи, застраховки и други.  
 

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

 
        и................. (….............) лева с включен  ДДС. 

        с думи   
 

№ Наименование 
Модел 

Количество 
(брой) 

Ед. цена 
без ДДС(лв.) 

Обща стойност с 
ДДС (лв.) 

 

1. Мониторингов  приемник –  
сер. № 100405 

модел ESMB 1   

2. Мониторингов  приемник – 
сер. № 101116 

модел ESMB 1   
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Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, 
включително транспорт, застраховки и други.  

 
 
 
Дата: …………….. 2015 г.     УПРАВИТЕЛ: ……………………. 
                                                                                                                  (подпис, печат) 
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Приложение № 3  
(образец)  

 
 
 

                                                           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: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите 
за радиомониторинг от НСМ” 

 
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 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 
          (Образец) 

 

Проект 
 
 
 

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, наричана накратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 
 
 2. …………….. представлявано от …………. на длъжност …………, наричано накратко 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, 

и в изпълнение на Решение № ………2015 г. на КРС за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се 
състави и подписа настоящия  договор за следното: 
 
 

І. Предмет на договора 
 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 
определено в договора възнаграждение „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на 
станциите за радиомониторинг от Националната система за мониторинг” (Ремонтът), подробно 
описан в Приложение № 1 от договора. 
 1.2. Настоящият  договор влиза в сила от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол  от представителите на страните за предоставяне на измервателната апаратура на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

ІІ. Цени 
 
 2.1. Общата цена за ремонта е в размер на …….. (……….) лева, с включен ДДС, подробно 
описан  в Приложение № 1 от договора. 

2.2. Единичните цени, посочени в Приложение № 1 от договора, са неизменни за срока на 
действие на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 
 

ІІІ. Условия и начин на плащане 
 

3.1. За Ремонта, описан в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора. Заплащането се 
извършва до 10 дни от представяне на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-
предавателен протокол, от упълномощени представителите на двете страни.   

3.2. Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши чрез банков превод по следната 
банкова сметка: ………………………… 

 
 

ІV. Срок и условия на доставка 
 

4.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е ……. (до 60 дни), считано от датата на 
подписване на настоящия договор. Оборудването, подробно описано в Приложение № 1 се предава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателен протокол от представители на двете 
страни. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след извършване на ремонта да достави оборудването, 
посочено в Приложение № 1 към договора, на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, 
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придружено с документация на тестовите резултати от  цялостното калибриране, съгласно ISO 
17025. 
 4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършения ремонт, съгласно  
Приложение № 1 и тест за работоспособност на приемниците с подписване на приемо-
предавателен протокол от представители на двете страни. 
 4.4. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка 4.3 от договора не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на дейностите по ремонта на 
оборудването. 

4.5. В случай, че при приемането на ремонта бъдат констатирани липси, несъответствия или 
явни недостатъци, те се отбелязват в констативен протокол.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка в 20 - дневен срок, считано от датата на 
подписване на констативния протокол  да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.5 от 
договора. 

4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация относно качеството на ремонта в рамките на 
гаранционния срок.  

 
 

V. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонта на мониторинговите приемници, 
описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор. 
 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава към момента на подписване на протокола по т. 1.2. да 
представи на Възложителя застрахователна полица в полза на Възложителя за застраховка на 
измервателните уреди, предмет на договора.  
 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде ремонтираните приемници  на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на 
двете страни след извършване на теста, съгласно т. 4.3. 
 5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 
 5.5. За изпълнение предмета на договора, описано в Приложение № 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговореното в договора възнаграждение по определения в Раздел  ІІ и ІІІ от 
договора размер и начин. 
 5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави документация на тестовите резултати от  
цялостното калибриране на мониторинговите приемници, съгласно ISO 17025. 
 5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване при условията и в 
сроковете по Раздел VІІ от договора.  
 

 
VІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 
 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след извършения ремонт да получи оборудването, 
определено по вид и количество в Приложение № 1 към договора в уговорения в договора срок, 
придружено от документация на тестовите резултати от цялостното калибриране на 
мониторинговите приемници, съгласно ISO 17025. 
 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 оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за добросъвестно и точно изпълнение на договора. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако установи 
несъответствие на доставеното оборудване, с уговореното в т. 1.1 от договора. 
 
 

VІІ. Гаранционни условия 
 
 7.1. Гаранционният срок след ремонта на оборудването е 12 месеца, считано от  датата на 
подписване на приемо-предавателен протокол по т. 4.3.  

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстранява възникнали дефекти във 
връзка с извършения ремонт  на приемниците в рамките на гаранционния срок. Всички преки и 
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съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 7.3. В случаите по т. 7.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
факс: ………, E-mail: ……….. или на следния адрес: ………… за наличието и характера на 
повредата.  

7.4.  Времето за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на писмена заявка от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 2 работни дни. 

7.5. Ремонтът на мониторинговите приемници в рамките на гаранционния срок се извършва 
от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
 

VІІI. Отговорности и неустойки 
 

 8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на 
договора, същият дължи неустойки в следните размери: 

- 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) дни на 
забавата; 

- 1 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 
8.2. Общата стойност на неустойките, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да надвишава 

стойността на договора. 
8.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 
 8.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора с повече от 30 (тридесет дни), 
изправната страна има право да прекрати договора. 

8.5. В  случай  на забава за отстраняване на повреда в предвидените гаранционни срокове,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % от цената на повредената техника, за всеки 
просрочен ден, но не повече от 3% от нея. 

 8.6. (1) При пълно неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялото оборудване, описано в Приложение № 1 към 
договора, като дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от договореното 
възнаграждение в т. 2.1.  

(2) Към пълно неизпълнение на договора могат да се приравняват и следните случаи: 
1. Забава с изпълнението на възложеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 30 

(тридесет) дни; 
 2. Съществено отклонение от договореното. Съществено отклонение е некачественото 
изпълнение на поетото от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължение, предмет на този договор и/или 
липсата на един или няколко от етапите свързани с ремонта, описан в Приложение № 1 към 
настоящия договор.  
 8.7. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 
 

 IХ. Преминаване на риска 
 
 9.1. Рискът от погиване или повреждане на оборудването преминава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по т. 4.1 от 
договора. 
 9.2. Рискът от погиване или повреждане на оборудването преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по т. 4.3 от 
договора. 
 
 

Х. Прекратяване на договора 
 

 10.1. Настоящият договор се прекратява: 
10.1.1. с изпълнение предмета на договора; 
10.1.2. при виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора с едностранно 7-

дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 
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10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с 10-дневно писмено 
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние 
да изпълни своите задължения.  

 
 

ХІ. Общи разпоредби 
 

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие от компетентния 
съд. 

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

11.3. Неразделна част от този договор е Приложение № 1.  
11.4. Представителите на страните по този договор са: 
За Възложителя:     За Изпълнителя: 
Име:……………….     Име:………………. 
Тел:……………….     Тел:……………… 
e-mail: ……………     e-mail: …………… 
 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
Д-р Веселин Божков ………………….. 
Председател на КРС      Управител 
 
 
Соня Маджарова 
Главен счетоводител 
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