
ДОГОВОР 

Днес, �>.?i: ... 2018 r., в град София между страните: 

1. ,,КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА",

; .. ..  , 

със седалище в град София, 1000, ул. ,,Гурко" № 6, БУ ЛСТ АТ 12174 7864, 
представлявана от Кристина Хнтрова - Главен секретар II Соня Маджарова - Главен 
счетоводител, в качеството сн на ВЪЗЛО)l(ИТЕЛ, от една страна, 

11 

2. ,,ПАРАФЛОУ l(ОМУНИКЕЙШЪНС" ООД,
със седалище адрес на управление: град Софня, област София, община Столична, 1t.. J..

район „Студентски", 
II 

ул. ,, Никола Габровски" No 79 , EИl представлявано 33!2)..
 
 

от Николай Аврамов - Управител, в качеството си на ИЗПЪЛI·IИТЕJ�т друга страна, 

се сключи настоящият договор, с който страннте се споразумяха за следното: 

1. ПРЕДМЕТ IIA ДОГОВОРА

Ч:1. J. (l) ВЪЗЛО)КИ:ТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пр11ема да ювърIJш срещу 
uъзнагражде1111е „Подновяване на тщензи за антиспам и уеб-филтър" за нуждите на 
КРС с обхват: 

1. Л,щею за 250 поще11с1ш кутин за защнта на енектро1111ата 1юнщ от спам 11 

вируси IroпPort E-Mail Security Buпdle Dнal С 170 Appliaпce за срок от 12 (двашщесет) 
месеца. 

2. Лнuенз за 250 потребителя за защита и контрол на интернет трафика lronPort
\Veb Premium S\V Bнndle (\VREP+WUC+AMAL) за инсталиране на виртуална машина 
за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

3. прехвърляне на lroпPort Web Premium решението от същсствуващш1 хардуерен
аплаilънс на виртуална машнна, предоставена от КРС. 

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е, както следва: rp. Софня, ул. ,,Ген. Йосиф В.
Гурко" № 6.

11. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА

ЧJ1. 2. ( l) Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му. Срокът за 
доставка II актнвиранс на лицензите, конфигуриране и тестване на решенията е до 
11.08.2018 г. или до 5 /пет/ работнн днн от датата на сключване на договора, ако 
подписването му стане след 1 1.08.2018 r. Всички извършени дс111юсти по шпивиране 
11а шще11з11те, ко11фиrур11ране и тестване на решенията се удостоверяват с 
водписването на пр11емо-предавателен протокоп, подписан от представители на двете 
страни, съответно: _ _ . . ('
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ИЗПЪЛНИТЕ.QЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛJI 
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Илия 
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Крайчев, 

Асенова, 
тел: 

теп:___.  e-mail:
e-mail: 

s;

(2) При констатирани' недостатьцн и/ипи липси при акпширането на лицензите,
конфигурирането и тестването на решенията, задължително се съставя констативен
протокол, подписан от лицата по ал. 1, като ВЪЗЛО)I(ИТЕЛЯТ дава срок за
отстраняването им.
(3) След отстраняването им се съставя окончателен прие:-.ю-предавателен протокол.
( 4) Валидността и гаранционната поддръж1<а на лицензите по чл. l е за срок от 12 
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IП. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАlЦАНЕ 

Ч.1. 3. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на 
този договор е както следва: 

1. За л11цензите по чл. 1, ал. 1, т. 1 - в размер на 4 750,00 (четири хиляди
седмстотин и петдесет) лева без включен ДДС, съответно 5 700,00 (пет хиляди 
седемстотин) лева с ДДС. 

2. За лицензите по чл. 1, ал. 1, т. 2 - в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева
без включен ДДС, съответно 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева с ДДС. 

3. Цена за прехвърляне на IronPort E-Mail Security решението на 2 броя виртуа.пшr
машш111, предоставени от КРС - в размер на 1 320,00 (хиляди тр11ста и двадесет) лева 
без включен ДДС, съответно 1 584,00 (хиляда петстотин осемдесет и четири) лева с 
включен ДДС. 
Обща цена: в размер на 21 070,00 (двадесет и една хиляди и седемдесет) лева без 
вюпочен ДДС, съответно 25 284,00 (двадесет и пет хнлядн двеста осемдесет и четири) 
лева с включен ДДС. 
В цената са включени вснчю1 такси II разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 11зпълнението на 
11астоящ11я договор. 
Чл. 4. (1). ВЪЗЛО)КИТЕЛЯТ о с е �ата банкова Сl\1етка на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
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срок от I О (десет) рабопш дн11 от подписването на приемо-предаватен1111н протокол по 
чл. 2 ал. 1 или чл. 2, ал. 3 от договора и след предоставяне на съответната фактура
оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Цената по чл. 3 е окончателна II включва всич1ш де1шосп1 по доставяне, шп1ширане 
на тще11з11те, конф11гур11ра11е II тестване на решен11ята. 
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 11ромен11 ба11ковата си сметка без да уведоми
ВЪЗЛО)IСИТЕЛЯ за това, ще се счита, че плащаннята по посочената в настоящия 
договор банкова сметка са надлеж110 направени. 
(4) Плащанията 110 договора се извършват в съответств11е с Решс1111е № 593/20.07.2016
r. на М1111истерсю1 съвет и Указан11е относно прилагането на Решен11е № 593/20.07.2016
г. за раз11лшнан11нта на раз1юрсдитсл11 с бюджет 110 договори на М1111истъра на 
финш1с1пс.
(5) Сроl(ЪТ за плащане 110 чл. 4, ал. 1 започва да тече след изпълнс1111е на про1{сдурата
по Решен не № 593/20.07.2016 г. на Министерски съвет. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
( 1) Да достави об11овен11те л11ценз11 в съответствие с цените, посочени в договора;
(2) Да ос11гур11 право на безплатно обновяване на софтуера на доставените компоненти
на шпивното мрежово оборудване до всичю1 по-нови версии; 
(3) Да осиrур11 едногодишна гаранционна поддръжка на софтуерните лицензи, съгласно
чл. 1 О от настоящия договор; 
(4) Да координира дейностите по настоящия договор с ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ

(5) Да а[(тивира софтуерните лицензи за системите;
(6) Да достав11 продукти, освободени от права на трет11 лица;
(7) Да не разпространява получената в процеса на изпълнение на задълженията по този
договор конфиденциална информация относно дейността на ВЪЗЛОJl(ИТЕЛЯ, както 
11 конкретните параметри на настоящия договор;
(8) Да информира своевременно ВЪЗЛО)l(ИТЕЛЯ за всички възникнали трудности
при осъществяване па дейностите по договора; 
(9) Да спазва условията на настоящия договор по срокове, количество и качество;



(2) Да нека от ВЪЗЛО)КПТЕЛЯ пр11с�шне на 11звърше11ото, 1Согато е нш11ще uяпоспю
11зпъл11е11ие на предмета на договора, съгласно изнсква�шята му; 
(3) Да 11с1<а II търси уговореното възнаграждение за 11звърше11ата доставка и
11нсталаш1я. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛО)КИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати уговорената цена по чл. 3 по начина II в сроковете, посочен11 в чл. 4;

(2) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пр11 11зпълне�ше на дейностите, предмет
на договора, като предоставя всяка необходима информация и ефективно
сътрудничество от страна на своя персонал; 
Чн. 8. IЗЪЗЛО'ЖИТЕЛЯТ 11ма право: 
(1) Да попуч11 11зпълне1111е в обем, качество II срок, съгласно из11с1ша1111ята на този
договор; 
(2) Да осъществява контрол върху деilността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да преч11 на
изпълнението на задължен11ята му по договора; 
(3) Да откаже приемането на поръч1<ата, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклошш от нея
11л11 тя е с 11едостюъц11, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни своите задължения по 
договора. 
(4) Да 11ска осигурнвансто на нс11рекъсната техническа 1юддръжка - 7 д1111 в ссщ.нщата,
24 часа в денонощието; 

VI. ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И ПО.LЩРЪЖ](А НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА
Чл. 9. ( 1) Гарашнюнният срок на софтуерните лицензи, предмет на 11астоящ11я договор
110 Пр11ложсние No 1 е 12 (дванадесет) месеца II започва да тече от датата на подписване
на 11риемо-11редаватст111я нротокол по чл. 2, ал. 1. 
(2) )1,оставените лицензи се 1111сталират и поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място
нр11 ВЪЗЛО)КИТЕЛЯ - rp. Соф11я, ул. ,,Ген. Йос11ф В. Гурко" No 6. 

Чл. 10. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам 111111 чрез шщето, посочено в чл. 10, ал. 4, е длъжен
да ювършва гаранционен сервиз и поддръжка на лицсюите. 
(2) ИЗПЪЛ IIИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на място при IЗъзложнтеля -
гр. София, ул. ,.Ген. Йосиф В. Гурко" №6, сградата на КРС. 
(3) При поrutръжката на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури следните шша
на обслужване (включено в цената по договора): 

l. Срок на поддръжката: една година за софтуерните mщснзи, считано от
l l .08.2018 r.; 

2. 24х7 хелпдеск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяван 11осредством телефон за
национален достъп; 

3. 2 (два) часа време на реакция;
4. Право на безплатно обновяване на софтуера на активното мрежово

оборудване до всич1<и по-нови верс11и; 
5. Консултации и помощ от сертифициран спеuиа.1шст при разрешаване на

конфигурац1ю111111 проблеми; 
6. Регистриран достъп на клиента до техническия център за поддръжка на

производителя; 
7. Ескал11ране на специфични сервизни заявки към техническия це111ър на

пронзводптсля, с възможност оторизиран представител на клиента да следи „online"
развитието и обработката на заявката. 

8. Подмяна на дефектирал хардуер, най-късно до следващия работен ден.

(4) ВЪЗЛО)КИТЕЛЯТ предявява къ:--1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламациите в писмена
форма или чрез уведомяването чрез тел: +359 2 9492722, Лице за 1<0нта1ст от страна на
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(5) Възникналата повреда се установява с двустранен 1<011стативен протокол, съставен и
подписан от лицата по чл. 2, ал. 1.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
ЧJ1. l]. Пр11 забава на изпълнен11ето на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължн на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но
не повече от 15% от общата цена по чл. 3 от настоящия договор.

Чл.12. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на поръчката с повече 
or 30 (тр11десет) 1,алендарш1 днп, ВЪЗЛО)КИТЕЛЯТ може едностранно да развали 
договора чрез 11зр11чно писмено 11зявпение. 
(2) При забава на ВЪЗЛО)l(ИТЕЛЯ да извърши необходимите плаща1111я, той дължи

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всекн просрочен ден,
но не повече от 15% от общата цена по чл. 3 от настоящня договор.

Чл. 13. В случай на забава за отстраняване на повреда, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в разыер на 1 % от цената на повредената част за всеки просрочен ден, но не 
повече от 5% от нея. 

Чл. 14. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общ11я ред, ако 
тяхната стойност с по-голяма от юплатешпе неустоii1ш по реда на тоз11 раздел. 

VII[. ПРF:КРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 15 I fастоящият договор се прекратява: 
( 1) с 11зт11чш1е на срока на договора;
(2) по вза111\111О съгласие между страните, юразено n писмена форма;
(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора.

IX. YPF:)KДAIIE НА СПОРНИ ВЪПРОСИ
Чл. 16. Вс11ч1<и спорове по настоящия договор се решават с подп11свш1ето на 1111смс1ш
споразумения мсжну стра1111тс по него. Ако двете стран11 не пост11п�ат споразумение,
спорът се решава от компетентния съд, съгласно закон11те на Република България.

Х.ДРУГИ 
Чл. 17 За неуредените от настоящия договор въпроси се пр1ша�,ат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

ЧJI. 18. 1 !ераздслна част от настоящия договор е Пр11ложсш1с .N'o] ,,Колнчествено -
V ,� стошюстна сметка . 

Настоящият догоnор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 
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ПОД/.IОВRвднЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ и УЕБ ФИЛТЪР ЗА
НУЖДИТЕ НА КРС 

13. Техничесио предложение, отговарящо на изискванията на Прилотен•,е 3 ньм

настоящата обява и приложено към офертата на участника

ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

"П одновяване на лицензи за антисnам и уеб-филтър за нуждите на КРС"
НuстО11щото предложение е n одадено от Парафлоу Комуникейwънс ООД, ЕИК\8/t1аименование на участника и ЕИК/ С ..:J 

11рсдст.�в11лщ1110 от Иснр.� Ню1011асоа Беров.�, 
/трите имена/ 

в качеството й на Експерт обществени поръчки и упълномощено лице 
/ ДЛЪЖl·IОСТ / 

телефон/ факс·[+ 3 1 
e 1,:�

�

Адрес на у•1астни1<а :]

/нод, град, община, квартал, улица No., бл, an / 
L. 

1. Предтнаме да извърw•1м. ,,Подноолв.эне на лицеюи за аюисnам и уеб-филтър".

2 Срок за подновяване на лицензите за антисnам - една календарна година за 250 пощенски кутии за 
защита на електронната поща от спам и вируси lronPort E·Mall Security lnbound Essentials software license 
bundle, съдържащ. 

• 1 Year antlspam protection with graymail detectlon
• 1 Year Sophos antivirus solution
• 1 Year Virus Outbreak Fllters
• 1 Yc.ir Forged Email Detection
• Clustering for Ce n trallzed Management
• 1 Year Software subscript1on support
• Виртуалиэиране на настоящата реализация - прехвърляне от хардуерни устройства Clsco Email

Security Appliance С170 11ъм 2 броя виртуални машини. Виртуалните машини ще бьдат
предоставени със закупения лицензен n.э1<ет Инсталацията ще се осъществи вьрху
предварюелно зададени ресурси върху VMware инфраструктура на КРС.

З Срокът за подновяване на лицензите за уеб-филтър е 12 месеца за 250 потребителя за защита и 
контрол на интернет трафика lronPort Web Premlum SW Bundle (WREP+WUC+A!v1�L)���иpaн на 
виртуална машина и включва следните функционалностти· 

_ .· ·i- ·-. 1 t,,.""- f 0 
,  ... �_,? "\ �J· t 'С--1 ех_ • 1 Vear Web Usage Controls
\ // � 

)-• 1 Year Web Reputatlon
'

{ : ' { '�_<_·, 1
" / ' � 1 3 3JГZ)

• 1 Уеаг Sopl1os anti·mawlare

\
1

 

. , j
• 1 Уеаг webroot anti-malware
• On-Box Reportlng
• 1 Year Software subscrlptlon support

tSO 9001 :2015 



ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ И УЕБ ФИЛТЪР ЗА 

НУЖДИТЕ НА КРС 

14. Ценово предложение, съгласно Приложение № 2

ОФЕРТА 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА CIUlIOЧBAHE НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

"Подновяване на лицензи за антисnам и уеб-4жлrьр за нуждите на l<PC" 

t'iастолщото предло11<е11ие е подадено от Парафлоу Комуниl(ейwънс ООД, ЕИК;_} 

� /наименование на участника и ЕИК/ с· 
OCi tO 'liUt �

Lt:,., о2 .S � 

представлявано от Иснра Николаева Берова, 

/трите имена/ 

в качестоото й �ш Експерт обществени поръчки и упълномощено лице 

/длъжност/ 

телефон/ факс 2! 

Адрес на участника f  /код, rрад, община, квартал, улица No , бл.,

an./ 

1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет: ,,Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър 
за нужд�те на  КРС" е, както следва·

Лиценз за 12 месеца за 250 пощенски кутии за защита на електронната поща от сnам и в11руси lron Port 
E-Mail Sccurity Bundle 4 7SO,OO (четири хиляди седемстотин и петдесет} лв. без р.дс.

Лиценз за 12 месеца за 250 потребителя за защита и контрол на интернет трафика lronPort Web Prem1um 
SW Bundle (WREP,-WUC+AMAL), реа11�1эиран на виртуална машина 15 000,00 (петнадесет хиляди) ле. без 
ДДС. 
Обща цена на лицензите 19 750 (деветнадесет хипнди седемстотин и петдесет} лв. без /JдС 

Цена за nрехоьрлнне на lronPort E-Mail Security решението на 2 броя виртуални машини, предоставени 
от t<PC 1 320,00 (хиляда триста и двадесет) лв. без /JдС 

обща цена на л1-1ценэите и труда по прехвърляне 21 070,00 (двадесет и една хиляди и седемдесет} лв. 
без р.дс 

ISO 9001 :2015 
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ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ И УЕБ Ф
И

ЛТЪР ЗАНУЖДИТЕ НА КРС 

14.Ценово предложение, съгласно Приложение № 2 

ОФЕРТА 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗА СК/1ЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:

"Подновяване на лицензи за анmсnам и уеб·фмлтър эа нуждите на l<PC" 

Настоящото nредпожение е подадено от Парафлоу Комунинейwънс ООД, Еик\ 
/11аименование на участника и ЕИК/ L __ 

> Г7>
Ч:,f. ) .$ 3и� nредставnявано от Иснра Нинолаева Берова, 

/трите имена/ 

в качеството й tta Експерт обществени поръчки и уnьлномощено nице 

,,.,. /длъжност/_
теnефон/ факс 

Адрес на участника Jrp. 1 

/код, град. община, квартал, улица No, бл., an/ _j 

1. Цената ни за изпълнение на договор с предмет ..Подновяване на лицензи за антисnам и уеб-филтър
за нуждите на КРС" е, както с:лt:!два.

лиценз за ]2 месеца за 250 пощенски кутии за защита на електронната поща от спам и вируси lronPort 
E-Mall Securlty Bundle 4 750,00 (четири киляди седемстотин и петдесет) лв. без /JдС.

Лиценз за 12 месеца за 250 потребителя за защита и нонтроn на интернеr трафика lronPort Web Prem1um 
SW Bundle (WREP+WUC+AMAL), реат1зиран на виртуална машина 15 000,00 (петнадесет хиnяди) лв. без 
ме. 

Обща цена на лицензите 19 750 (деветнадесет хипнди седемстотин и петдесет) лв. без /JдС 

Цена за nрехвърпнне на lronPort E-Mail Security решението на 2 броя виртуаn11и машини, предоставени 
от l<PC 1 320,00 (хиляда триста и двадесет) лв. без ДДС. 

Обща цена на лицензите и труда по прехвърляне 21070,00 (двадесет и една хиляди и седемдесет) лв. 
без р.дс. 

ISO 9001.2015 
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ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ И УЕБ ФИЛТЪР ЗА 
НУЖДИТЕ НА l<PC 

-

4. Предложението ни е валидно 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата щ1 отварRне на

предложението.

5. Ще извършваме rаранционен сервиз и поддръжка на функционалността

6. Сервизното обслужване се извършва на млсто при Възложителя - гр. София, ул. ,.Гурко" б, сградата на

КРС.

7. Гарантираме следното ниво на гаранц11онен сервиз и помрьжка на оборудването и гарантираме

следните нива на обслужване:

7 .1. приемане 24 х 7 на сервизни заявки от хелnдеск оператор; 

7.2 2 (два) часа реакция 11с1 м11сто (гр. София, ул Гурко б} от квалифициран инженер, 

7.3. право на безплатно обновяване на софтуера до всички по-нови версии; 

7.4. консултации и помощ от сертифициран специалист при разрешаване на конфиrурационни 

проблеми. 

7.5. ескалиране на специфич11и сервизни заявки към техническия цснrър на производителя, с 

възможност оторизиран представ1-1л на клиента да следи „online" развитието и обработката на заявката 

8. Срокът за доставка и активиране на лицензите е 11.08.2018 r.или до 5 работни дни след подписването

11а договора, ано подписването му стане след 11.08.2018 r.

9. Предлаганите софтуерни лицензи са валидни 12 месеца с включена софтуерна поддръжка, считано от 

11.08.2018 г. или до 5 работни дни от датата на сключване на догеора, ако nодnисването му стане след

11.08.2018 г.

10 Офертата ни е валидна 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряttе tta същата от 

Възложителя. 

11 . Мnс:то на изпълнение на предмета на поръчката - Подновяване и подцръжка на лицеюи за антисnам 

и уеб-фиптър, о сградата на КРС, rp. София, ул. Jурко" № б 

12 Учасrни1<ьт Парафлоу l{омуникейшьнс ООД нRма да изnолзоа 11одизпълнитет1 при 

изпълнението на nорьчкатi:1. 

Дата. 18.06.2018 г. 

гр. София 

rso 9001 201s 
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ПОДНОВЯВАНЕ Нд ЛИЦЕНЗИ ЗА АНТИСПАМ И УЕБ ФИЛТЪР ЗА 

НУЖДИТЕ НА l<PC 

Обща цена на лицензите и труда по прехвърляне 25 284,00 (двадесет и nет 1<и11яди двеста осемдесет и 
четири) лв. с /JдС 

2. Цената е окончателна и включва всички разходи no иэпьлнение на поръчката и гаранционна
nодцръжка

Дата· 18 6.2018 г. 

гр. София 

ISO 9001 lOIS 
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