Приложение №1
Списък на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК 
по местонахождение – по обособена позиция 1
Звено
Адрес
Компютри
(брой)
Принтери
(брой)
Скенери
Факсове
Мрежово
оборудване






Рутер
Суич
РО НСК Благоевград
бул. “Иван Михайлов” №49
17
6
0
1
1
1
РО НСК Бургас
бул. “Стефан Стамболов” №120, ет.5
21
3
0
2
1
1
РО НСК Варна
бул. “Цар Освободител” №76Г
13
9
0
2

1
2
РО НСК В. Търново
ул. “Цар Теодор Светослав” №59, ет.7
8

0
1
1
1
РО НСК Видин
пл. “Бдинци” №1
7
3

0
1
1
1
РО НСК Враца
ул. “Христо Ботев” №46
6
3

0
2
1
1
РО НСК Габрово
пл. “Възраждане” №3, eт.3
9
5

0
1 
1
1
РО НСК Добрич
бул. “Добруджа” №28, ет. 1
7
3
0
1

1
1
РО НСК Кюстендил
ул. “Цар Освободител” №15
7
5

0
2
1
1
РО НСК Кърджали
бул. “Републиканска” 25
7
4

0
1
1
1
РО НСК Ловеч
бул. “България” №3, ет. 5
8
6

0
1
1
1
РО НСК Монтана
ул.”Ал.Стамболийски”12
8
5 

0
0
1
1
РО НСК Пазарджик
бул. “Генерал Гурко” №3А
12
6

0
1
1
1
РО НСК Перник
ул. “Търговска” №46
8
4

0
1
1
1
РО НСК Плевен
ул. “Дойран” №160, ет.6
10
8

1
1
1
1
РО НСК Пловдив
ул. “Цанко Дюстабанов” № 47
13
4

0
1 
1
1
РО НСК Русе
ул. “Отец Паисий” №5
8
1

0
1
1
1
РО НСК Разград
бул. “България” №15, ет.5
7
5

0
1
1
1
РО НСК Силистра
ул. “Илия Блъсков” №1, ет.2
7
4

0
1
1
1
РО НСК Сливен
бул. “Хаджи Димитър” №41
10
3

0
1
1
1
РО НСК Смолян
бул. “България” №14,
6
5

0
1
1
1
РО НСК Стара Загора
ул. “Цар Симеон Велики” №1
11
4
0
1
1
1
РО НСК Софийска област
ул. “Алабин” №35
18
11
0
0
1
1
РО НСК София
ул. “Алабин” №35
38
20

1
1
0
3
РО НСК Търговище
ул. “Преслав” №2
7
2
1
2

1
1
РО НСК Хасково
ул. “Ивайло” №1
11

3
0
1
1
1
РО НСК Шумен
ул. “ Съединение” №107
10
2

0
0
1
1
РО НСК Ямбол
пл. “Освобождение” №7,ет.3
4
3

1
1
1
1
РДНСК СЗР
гр. Враца  ул. “Христо Ботев” №46
5
0
0

0
0
РДНСК СЦР
гр. Русе ул. “Отец Паисий” №5
7
2

0
1 
0
0
РДНСК СИР
гр. Варна бул. “Цар Освободител” №76Г
4
3
0
0
0
0
РДНСК ЮЗР
гр. София ул. “Алабин” №35
7
1


1 
0
0
РДНСК ЮЦР
гр. Пловдив ул. “Цанко Дюстабанов” № 47
7
2
0
1 
0
0
РДНСК ЮИР
гр. Бургас бул. “Стефан Стамболов” №120, ет.5
6

0
0
0
0
Централно управление
гр. София Бул. Христо Ботев №47
215

62

12

13

1
7

Общо
447
221
17
32
27
38

Компютърни конфигурации описание:
10 бр. HP EliteDesk 800 G1 SFF, CPU-i5, RAM-8 GB, HDD – 1TB
80 бр. Компютър MB-ASRock H81M-VGA4, 4 GB RAM, HDD- 500 GB, CPU Celeron G3220
95 бр. Компютър Asrock H110 CPU G3900 или G4620, HDD 120 GB SSD, 4 GB RAM
50 бр. Компютър Asus P8H61-M LX CPU G460, HDD – 500 GB, 2 GB RAM
257 бр. Закупени преди повече от 5 години от различни марки, модели и конфигурации
135 бр. AOC LED 21,5”
100 бр. KSA LCD 17”
257 бр. Различни LED,LCD и CRT монитори до 19”
Принтери описание:
150 бр. Xerox Phaser 3122
63 бр. Различни марки и модели Canon, Samsung, Lexmark, HP
Факсове описание:
32 бр. различни модели факс апарати с марка Panasonic, Philips, Brother, Xerox, Philips
Мрежово оборудване описание:
27 бр. Cisco 871
1 бр. Cisco 2800
38 бр. Суич от 8 до 48 порта
Скенери описание:
10 бр. Brother ADS-1100W
6 бр. Различни модели Canon CanoScan LiDE
2 бр. Различни марки и модели


Приложение №1А
Списък на копирните машини на ДНСК по местонахождение – обособена позиция 2

№
Местонахождение
Марка/модел
Кол.

гр. Благоевград бул. Иван Михайлов №49
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Благоевград бул. Иван Михайлов №49
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Бургас бул. Стефан Стамболов №120
Konica Minolta bizhub 215
1 бр.

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г
Toshiba e-Studio bizhub 203
1 бр.

гр. Варна бул. Цар Освободител №76Г
Bishub 163
1 бр.

гр. Видин пл. Бдинци №1
Toshiba e-Studio bizhub 203
1 бр.

гр. Враца ул. Христо Ботев №46
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Враца ул. Христо Ботев №46
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Враца ул. Христо Ботев №46
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

Гр. Габрово пл. Възраждане №3
Kyocera FS 1118 MFP
1 бр.

гр. Добрич бул. Добруджа №28
Konica Minolta bizhub 226
1 бр

гр. Добрич бул. Добруджа №28
Toshiba 1550
1 бр.

гр. Кърджали бул. Републиканска 25
Toshiba e-Studio167
1 бр.

гр. Кюстендил ул. Цар Освободител №15
Konica Minolta bizhub 215
1 бр.

гр. Ловеч бул. България №3
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Ловеч бул. България №3
Kyocera FS 1118 MFP
1 бр.

гр. Пазарджик бул. Генерал Гурко №3А
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Пазарджик бул. Генерал Гурко №3А
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

Гр. Перник ул. Търговска №46
Xerox Work Centre 4118
1 бр.

Гр. Перник ул. Търговска №46
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Плевен ул. Дойран №160
Konica Minolta bizhub 215
1 бр.

гр. Пловдив ул. Цанко Дюстабанов 47
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Пловдив ул. Цанко Дюстабанов 47
Konica Minolta bizhub 215
1 бр.

гр. Пловдив ул. Цанко Дюстабанов 47
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Разград бул. България №15
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Монтана ул. Ал. Стамболийски №12
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Русе ул. Отец Паисий №5
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Русе ул. Отец Паисий №5
Toshiba 1550
1 бр.

гр. Велико Търново ул. Цар Теодор Светослав№5 ет.7
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Силистра ул. Илия Блъсков №1
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. Сливен бул. Хаджи Димитър №41
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. Стара Загора ул. Цар Симеон Велики №1
Konica Minolta bizhub 162
1 бр.

гр. Стара Загора ул. Цар Симеон Велики №1
Bishub 163
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Konica Minolta bizhub 162
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Konica Minolta bizhub 163
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Konica Minolta bizhub 162
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Toshiba e-Studio 203
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Bishub 162
1 бр.

гр. София ул. Алабин №35
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Търговище ул. Преслав №2
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Konica Minolta bizhub 215
3 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Копирна машина
2 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Kyocera FS 1118 MFP
1 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
MFY цветно
3 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Toshiba 
1 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Xerox
1 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Kanon
2 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Bishub 162
1 бр.

гр. София бул. Христо Ботев №47
Konica Minolta bizhub 226
2 бр.

гр. Хасково ул. Ивайло №1
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Хасково ул. Ивайло №1
Kyocera FS 1118 MFP
1 бр.

гр. Шумен ул. Съединение №107
Konica Minolta bizhub 226
1 бр.

гр. Ямбол пл. Освобождение №7
Konica Minolta bizhub 162
1 бр.

гр. Смолян бул. България №14
Konica Minolta bizhub 226
1 бр

гр. Смолян бул. България №14
Xerox DC220
1 бр.



Приложение №2
          ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. Техническо задание по обособена позиция 1 с предмет:  
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“

1. Общи положения:
Предмет на обособена позиция 1 от поръчката е извършването на извънгаранционна поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК.

Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката:
1.1. Извършване на диагностика и отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти на техниката, описана в Приложение № 1.
1.2. Конфигурация, преконфигурация и мониторинг на техниката, описана в Приложение №1.
1.3. Изготвяне на експертни оценки на техниката, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания.

2. Изисквания към изпълнителя:
2.1. Да извършва абонаментна извънгаранционна поддръжка на техниката от Приложение № 1, собственост на ДНСК.
2.2. Да извършва конфигурация, преконфигурация и мониторинг на техниката, описана в Приложение № 1 по заявка на Възложителя.
2.3. Да изготвя експертни оценки на техниката от Приложение № 1, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания.
2.4. Да извършва диагностика и отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти.
2.5.  Да извършва и други услуги, свързани с осигуряването на технически изправна техника, предмет на поръчката.
2.6. Предложената абонаментна такса да покрива вложения труд по отстраняване на хардуерни проблеми, разходи за куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи, които биха възникнали при изпълнението на сервизното обслужване, като не включва вложени резервни части, ако такива са необходими.
2.7. След отстраняване на повредите, да предаде на Възложителя дефектиралите и подменени резервни части. Стойността на резервните части се заплаща по „Ценово предложение за резервни части за копирните машини“ от Приложение №4 от тръжната документация.
2.8. Времето за реакция и начина на процедиране да бъде съгласно предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация до края на следващия работен ден, след отправена заявка за възникнал технически проблем, а при необходимост от повече време за ремонт да се предостави оборотна техника, но не по-късно от края на предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация.
2.9. Да спазва изискванията за конфиденциалност и съхраняване на информацията. Сервизът се задължава да пази информацията от компютрите на възложителя и по никакъв начин да не я разпространява на трети лица. При замяна на дефектирал твърд диск, да се прави всичко необходимо за извличането на информацията от него и презаписването на друг носител при възможност.
2.10. При необходимост от замяна на дефектирал модул или компонент извън списъка в „Ценово предложение за резервни части за компютърна техника“ в Приложение №4 от тръжната документация, ремонтът се извършва след предоставяне на писмена оферта за цената на компонента или модула от Извършителя и писмено одобрение от Възложителя.
2.11. Телефони, адреси на електронна поща и/или потребителки имена и пароли за достъп до Интернет базирани системи за подаване на заявки при възникнала повреда се предоставят от Изпълнителя с протокол при сключване на договор.
2.12. Ремонтът на повредената техника да се осъществява в сградата на ДНСК в гр. София, бул. Христо Ботев №47, с цел текущ контрол върху дейността и защита на служебната информация.



IІ. Техническо задание по обособена позиция 2 с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“

1. Общи положения
Предмет на обособена позиция 2 от поръчката е извършването на абонаментна, извънгаранционна поддръжка на копирни машини, собственост на ДНСК.
1.1.Да поддържа в техническа изправност копирните машини, описани в Приложение 1А. 
1.2. Да притежава оборотни копирни машини за подмяна на дефектиралите такива с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на Възложителя.
1.3. Да представи списък на сервизните бази, които ще обслужват техниката по предмета на поръчката
1.4. Да извършва редовно тримесечни профилактични технически прегледи на машините в обем съгласно техническите условия на фирмата производител.
1.5. Да води и поддържа картотека за следене на техническото състояние на поддържаната техниката, в която да се отразяват всички дейности, извършени по тях.
1.6. Да извършва необходимите работи по техническото поддържане на място с изключение на по-сложни ремонти, за които това е невъзможно. В последния случай да се осигури собствен транспорт за превоз на дефектните, оборотните или вече ремонтирани машини до или от сервизната работилница на изпълнителя.
1.7. Да извършва всички ремонти задължително съпроводени с профилактика и проверка на техническо - експлоатационните характеристики на копирните машини.
1.8. Да извършва всички ремонти бързо, качествено и в срок, спазвайки изискванията и предписанията на фирмата производител и използвайки само нови и оригинални резервни части.
1.9. Да консултира Възложителя за възможностите за разширяване и добавяне на допълнителни модули на копирните машини.


2. Изисквания към изпълнителя:

2.1. Да извършва абонаментна извънгаранционна поддръжка на копирните машини, собственост на ДНСК.
2.2. Да изготвя експертни оценки на машините от Приложение № 1А, които са функционално негодни или неотговарящи на съвременните технически изисквания.
2.3. Да извършва диагностика и отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти.
2.4. Предложената абонаментна такса да включва вложения труд по отстраняване на проблеми, свързани с правилното функциониране на копирната техника, профилактиката, диагностиката и тримесечните профилактични технически прегледи на копирната техника, всички разходи за куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи на изпълнителя, които биха възникнали при изпълнението на сервизното обслужване, като не включва вложени резервни части, ако такива са необходими. Стойността на резервните части се заплаща по „Ценово предложение за резервни части за копирните машини“ от Приложение №4А от тръжната документация.
2.5. Времето за реакция и начина на процедиране да бъде съгласно предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация до края на следващия работен ден след отправена заявка за възникнал технически проблем, а при необходимост от повече време за ремонт да се предостави оборотна техника, но не по-късно от края на предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация.
2.6. След отстраняване на повредите, да предаде на Възложителя дефектиралите и подменени резервни части. Стойността на резервните части се заплаща по „Ценово предложение за резервни части за копирните машини“ от Приложение №4А от тръжната документация.
2.7. При необходимост от замяна на дефектирал модул или компонент извън списъка в „Ценово предложение за резервни части за копирните машини“ в Приложение №4А от тръжната документация, ремонта се извършва след предоставяне на писмена оферта за цената на компонента или модула от Извършителя и писмено одобрение от Възложителя.
2.8. Стойността на всички транспортни, пътни и командировъчни разходи, за изпълнение на дейностите са за сметка на изпълнителя.
2.9. Телефони, адреси на електронна поща и/или потребителки имена и пароли за достъп до Интернет базирани системи за подаване на заявки при възникнала повреда се предоставят от Изпълнителя с протокол при сключване на договор.
2.10. Да извършва абонаментното обслужване, предмет на поръчката на посочените адреси от Приложение № 1А.



Приложение №3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
по обособена позиция 1 / обособена позиция 2 (ненужното се зачертава )

ДО
Дирекция за национален строителен контрол
Бул. „Христо Ботев” 47
гр. София
Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет ”Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ и приложенията към нея ние: 
От ………...……….………………………………………………………………………
/изписва се името на Участника/
……..…………………………………………………………………………...…………
/адрес по регистрация/
/ЕИК/……………….…… се ангажираме да изпълним настоящата обществена поръчка по обособена позиция №…..... с предмет „ ……………………………………………………….. „…………………………………………………………..…………“ при спазване на изискванията от техническото задание, при следните условия:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Време за отстраняване на повредата в работни дни след уведомяване от Възложителя по телефон, електронна поща и/или интернет базирана система за приемане на заявки предоставени от Изпълнителя - …………………………………
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Дата……………..2018 г.                                                           ………………………….
(име и подпис)


Приложение № 4
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ДО
Дирекция за национален строителен контрол
Бул. „Христо Ботев” 47
гр. София
	
Уважаеми Дами и Господа,
	След запознаване с обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ”ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА, МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ И КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК ” ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 С ПРЕДМЕТ „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ НА ДНСК“ и приложенията към нея: 

От ………………….…………………………………………………………………………
/изписва се името на Участника/
………………………………………………………………………………...…………
/адрес по регистрация/
/ЕИК/……………….…… предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническото задание и документацията за участие при следните финансови условия: 

	Месечен абонамент в размер на ………..… (словом:………………..…) лева без ДДС.


	Ценово предложение за резервни части за компютърна техника


Таблица 1

Компонентите за персонални компютри
Производител
Модел
Единична цена в лева без ДДС
Дънни платки с характеристики



Socket LGA1151



Socket LGA1150 



Socket LGA1155 



Socket LGA775 



Socket 478







Процесори с характеристики



Socket 1150 2MB кеш L3



Socket 1150 3MB кеш L3



Socket 1150 6MB кеш L3



Socket 1151 2MB кеш L3



Socket 1151 3MB кеш L3



Socket 1151 6MB кеш L3



Socket 1155 2MB кеш L3



Socket 1155 3MB кеш L3



Socket 1155 6MB кеш L3



Socket LGA775 1MB кеш L2



Socket LGA775 512КB кеш L2



Socket 478 256КB кеш L2



Socket 478 512КB кеш L2







Оперативна памет с характеристики



DDR 1GB



DDR2 2GB



DDR3 2GB



DDR3 4GB



DDR4 4GB







Твърди дискове с характеристики



80 GB IDE 7200 RPM



500GB SATA 3 7200 RPM



1TB SATA 3 7200 RPM



120 GB SSD SATA3



120 GB SSD M.2 SATA3



256 GB SSD SATA3



256 GB SSD M.2 SATA3







Захранващ блок с характеристики



мощност 400 W



мощност 500 W



мощност 750 W



Резервни части за принтер Xerox Phaser 3122



Поемаща ролка (само гумата)



Тефлонова ролка



Сепаратор



Почистващ нож



Термостат



Обща сума в лева без ДДС


Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.



Дата ……………………….	Подпис …..…………………………….

Изпълнител……………………………………………………………


Приложение № 4А

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ДО
Дирекция за национален строителен контрол
Бул. „Христо Ботев” 47
гр. София

Уважаеми Дами и Господа,
	След запознаване с обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ” ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА, МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ И КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК ” ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ „ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК“ и приложенията към нея: 

От ……………….………………………………………………………………………
/изписва се името на Участника/
………………………………………………………………………………...…………
/адрес по регистрация/
/ЕИК/……………….…… предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническото задание и документацията за участие при следните финансови условия: 

	Месечен абонамент в размер на ………..… (словом:………………..…) лева без ДДС.


	Ценово предложение за резервни части за копирните машини


Таблица 2

Модел Копирна машина
Вид резервна част
Цена в лева без ДДС
Konica Minolta bizhub 163
барабан


девелопер


нож


корона, грид


печка


трансферна ролка


озонов филтър




Toshiba e-Studio 166
Барабан, OD-1600


Девелопер, D-2320


Нож за барабана, BL-2320D
 

Долна опорна poлкаHR-1640L
 

Горна изпичаща ролка HR-1640U
 

СН-М
 

GRID-CH-M-371
 

WIRE-CH-060-353-R
 

Скрапер за барабана, SCRAPER-371
 

BLADE-REC
 

Озонов филтър, FILTER-OZONE-TRU-371
 

SEAL-VC6-10-2.5
 

Скрапер за изпичаща секция, SCRAPER-280
 

BUSH-HR/RLR
 



Toshiba e-Studio 203
Барабан, OD-1600
 

Девелопер, D-2320
 

Нож за барабана, BL-2320D
 

Долна опорна ролкаНБ-1640L
 

Горна изпичаща ролка HR-1640U
 

СН-М
 

GRID-CH-M-371
 

WIRE-CH-060-353-R
 

Скрапер за барабана, SCRAPER-371
 

BLADE-REC
 

Озонов филтър, FILTER-OZONE-TRU-371
 

SEAL-VC6-10-2.5
 

Скрапер за изпичаща секция, SCRAPER-280
 

BUSH-HR/RLR
 



Toshiba e-Studio167
Барабан, OD-1600
 

Девелопер, D-2320
 

Нож за барабана, BL-2320D
 

Долна опорна poлкaHR-1640L
 

Горна изпичаща ролка HR-1640U
 

СН-М
 

GRID-CH-M-371
 

WIRE-CH-060-353-R
 

Скрапер за барабана, SCRAPER-371
 

BLADE-REC
 

Озонов филтър, FILTER-OZONE-TRU-371
 

SEAL-VC6-10-2.5
 

Скрапер за изпичаща секция, SCRAPER-280
 

BUSH-HR/RLR
 

барабан
 



Konica Minolta bizhub 215
девелопер
 

нож
 

корона, грид
 

печка
 

трансферна ролка
 

озонов филтър
 



Xerox Work Centre 4118
барабанен модул, 113R00671
 

Изпичаща секция
 



Konica Minolta bizhub 162
барабан
 

девелопер
 

нож
 

корона, грид
 

печка
 

трансферна ролка
 

озонов филтър
 



Xerox DC220

Горна изпичаща ролка
 

Долна опорна ролка
 

Нагревателна лампа
 

Kyocera FS 1118 MFP
Изпичаща секция FUSER UNIT FK-100 302DC93052
 
Обща сума в лева без ДДС


Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.



Дата ……………………….	Подпис …..…………………………….


Изпълнител………………………………………………………………………………


Приложение №7А
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.97, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата……………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .............................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ......................................................................................................................................, 
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................,
в изпълнение на чл. 97, ал.5 и ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник 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 участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
2. Спрямо участника, когото представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Представляваният от мен участник е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

В случай, че са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, се възползвам от възможността да представя доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност, в съответствие с чл.56, ал.1 от ЗОП и чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗОП. 

Информацията по т. 1-3 е достъпна в публичен регистър………………../ компетентният орган, който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя е………………..........(текста се попълва, колкото пъти е необходимо).

Задължавам се, на основание чл.46, ал.1 от ППЗОП, при промяна в горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.



Декларирам, че посочената информация е вярна и точна. 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.





Дата:…………………	.......................................................
	(име и фамилия, подпис и печат)


Приложение №5
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1.Дружество /наименование/ на участника:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


2. ЕИК………………………………….

3.Адрес за кореспонденция:
гр. …………………………… ул. …………………………………….. п.код. ………
телефон: …………………………..……….. факс: …………..…………..……………
e-mail: ………………………………………………..

4.Лице за контакти:
……………………………………………………………………………………………
длъжност…………………………………………………………………………………
телефон/ факс. ………………………………………………..

5.Банкови реквизити на сметката
	БАНКА: ………………………………………………..
	BIC:  ……………………………………………………
	IBAN:  ………………………………………………….
5.Титуляр на сметката: ………………………………………………….……………………





Дата……………..2018 г.				…………………………
								(подпис и печат)


Приложение №6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор
и условията за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 / обособена позиция 2 (ненужното се зачертава )

Подписаният:………………………………………………....................................
(три имена)
Данни по документ за самоличност .....................................................................
…………………………………………………………………………………………
                            (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………..………………………………………, участник в 
(наименование на юридическото лице)

процедура за събиране на оферти с обява с предмет ” ПОДДРЪЖКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА, МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ И КОПИРНИТЕ МАШИНИ НА ДНСК” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ по 
обособена позиция№…..... с предмет „………………………………………………..…………“
обособена позиция№…..... с предмет „………………………………………………..…………“

ДЕКЛАРАЦИЯ

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор по обособена позиция 1 (Приложение №8 от тръжната документация) / обособена позиция 2 (Приложение №8А от тръжната документация) (ненужното се зачертава ) и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.  Запознат съм с условията за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 / обособена позиция 2 (ненужното се зачертава ) и ги приемам/не ги приемам (ненужното се зачертава ) в него.

*Ако участникът подава оферта и по двете обособени позиции, тази декларация се представя по отделно за всяка обособена позиция.


Дата: ................2018 г.			ДЕКЛАРАТОР: ......................
(подпис, печат)












Приложение №7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.97, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата……………………………………………………...............................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на........................................................................................................................................, 
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................,

в изпълнение на чл. 97, ал.5 и ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, 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/реабилитиран съм, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
В случай, че са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, се възползвам от възможността да представя доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност, в съответствие с чл.56, ал.1 от ЗОП и чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗОП. 
Информацията по т. 1-3 е достъпна в публичен регистър………………../ компетентният орган, който е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя е………………..........(текста се попълва, колкото пъти е необходимо).
	Задължавам се, на основание чл.46, ал.1 от ППЗОП, при промяна в горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Декларирам, че посочената информация е вярна и точна. 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата:…………………	.........................................................
(име и фамилия, подпис и печат)

										        


Приложение №8А

ДОГОВОР
№…………………..

за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по Обособена позиция 2 с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК на ДНСК“ 
от обществена поръчка с предмет: 
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции.

Днес, …………. в гр. София между

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Христо Ботев” № 47, БУЛСТАТ 130008993, представлявана от арх. Иван Несторов - началник на ДНСК и Звезделина Иванова – директор на дирекция ФАПТО,
наричана по-долу накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

……………………………………… със седалище и адрес на управление гр. …….………, представлявано от ……………………….. в качеството на……………….., ЕИК……………..…., наричан по-долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден от възложителя протокол от дейността на комисия, назначена със заповед №…………………………. се сключи настоящия договор (Договорът) за следното: 

I. Предмет на договора

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно техническо обслужване, включващо поддръжка на копирните машини, собственост на ДНСК, описани в приложение № 1А, съгласно част II от Техническото задание, Приложение №2/ от документацията към процедурата за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, наричани за краткост „Услугите“.

II.  Срок на договора. Място на изпълнение

Чл. 2. Срокът на договора е 12 месеца, считано от влизането му в сила или до достигане прага, посочен в чл. 20, ал. 3 от ЗОП на стойността на изразходваните от ДНСК средства за поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК.

Чл. 3. Място на изпълнение на договора е: Абонаментното обслужване и ремонтът на повредената техника се осъществяват на място, съгласно местонахождението , описано в Приложение №1А, съгласно т.2.10 от част II на Приложение №2 от тръжната документация.
III. Цени, ред и срокове за плащане

Чл.4.  (1) Цената включва:
-абонаментната такса ;
-цените на вложените резервни части;
(2) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, месечно възнаграждение /абонамент/ в размер на ………….. лева без включен данък добавена стойност /ДДС/, съгласно Ценовото му предложение за изпълнение предмета на обособена позиция №2 – Приложение №4А, неразделна част от настоящия договор.
(3) В Цената по ал. 1 са включени вложения труд,  профилактиката и диагностиката на копирната техника, разходите за куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които биха възникнали при изпълнението на сервизното обслужване. 
(4) Цената на вложените резервни части, ако такива са необходими се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Ценово предложение за резервни части от Приложение №4А, а в останалите случаи - съобразно реда, предвиден в т.2.7. от част II на Приложение №2 от тръжната документация, като офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма обвързваща сила спрямо ДНСК ако същата не бъде одобрена.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:  чрез периодични плащания  при условията на чл.6 и 7 от Договора.
Чл. 6. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. приемо-предавателни протоколи за приемане на Услугите за съответния период, подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в срок до тридесет дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.
Чл. 7. (1) Всички плащания по този Договор се извършват по банков път в лева, с платежно нареждане и след  издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковият превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:	[…………………………….]
BIC:	[…………………………….]
IBAN:	[…………………………….].
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 /три /  дни, считано от момента на промяната и в случай когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. Права и задължения на страните

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛТ се задължава: 
да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Приложенията към Договора;
	да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 
да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;  
да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП) ;
да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуално сключени договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
	да гарантира качеството на извършените от него услуги за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства (когато е приложимо).
	 	да поддържа в техническа изправност копирните машини, собственост на ДНСК.
	 	да притежава и безплатно да предоставя оборотни копирни машини, както и компоненти за времето, през което дефектиралите от описаните в Приложение №1А се ремонтират, с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
	 	да извършва редовно тримесечни профилактични технически прегледи на копирните машини, в обем съгласно техническите условия на фирмата производителя.
да спазва времето за реакция и начина на процедиране съгласно предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация до края на следващия работен ден след отправена заявка за възникнал технически проблем, а при необходимост от повече време за ремонт да се предостави оборотна техника, но не по-късно от края на предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 от тръжната документация.

да води и поддържа картотека за следене на техническото състояние на поддържаната техниката, в която да се отразяват всички дейности, извършени по тях.
да извършва необходимите работи по техническото поддържане на място с изключение на по-сложни ремонти, за които това е невъзможно. В последния случай да се осигури собствен транспорт за превоз на дефектните, оборотните или вече отремонтирани машини до или от сервизната работилница на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
да извършва всички ремонти задължително съпроводени с профилактика и проверка на техническо - експлоатационните характеристики на копирните машини.
да извършва всички ремонти бързо, качествено и в срок, спазвайки изискванията и предписанията на фирмата производител и използвайки само нови и оригинални резервни части.
 да гарантира качеството на извършените от него услуги за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материали (когато е приложимо), като при възникване на повторна повреда, същата се отстранява за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на некачествен ремонт, извършен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при възникнал дефект на закупените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ части, същите се отремонтират за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, предвидени в Договора и приложение №2, част II, Констатирането се извършва с протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
след отстраняване на повредите, да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефектиралите и подменени резервни части.
да консултира Възложителя за възможностите за разширяване и добавяне на допълнителни модули на копирните машини., предмет на настоящия договор.
да инструктира персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно условията на експлоатация съгласно предписанията на фирмата производител.
да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени, касаещи информация по чл.7, в срок от 3 /три/  дни, считано от момента на промяната, като при неизпълнение на това задължение ще се счита се, че плащанията са надлежно извършени.
	да предоставя Услугите по отношение на техниката, посочена в Приложение 1А в съответствие с Техническото задание, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложение № 2, Приложение №3 към Обособена позиция 2 и 4А към този Договор и представляващи неразделна част от него, като същите следва да имат предимство в случай на несъответствие между съдържащите се в тях изисквания и клауза от Договора. 


Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) 	да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 4 – 7 от договора;
(2)  	да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
	да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;

да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционните срокове замяна на дефектните резервни части и поправка на некачествено извършени ремонтни работи за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
да приеме изпълнението на Услугите за всяка задача, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на Договора;
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
да заплаща разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи стойността на допълнително вложените резервни части, съобразно реда, предвиден в т.2.7. от част II на Приложение №2 от тръжната документация, като офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма обвързваща сила спрямо ДНСК ако същата не бъде одобрена.
 да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 26 от Договора;
да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
V. Предаване и приемане на изпълнението

Чл. 12. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка задача се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).	
Чл. 13.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  следните възможности по отношение на изпълненото от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Договора се извършва с подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 7 (седем)  дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 2 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.


VI. Санкции при неизпълнение

Чл. 14. При просрочване изпълнението на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор се дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за съответната задача за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на съответната задача.
Чл. 15. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание, дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за съответната задача за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на съответната задача.
 В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора. 
Чл. 16. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.
Чл. 17. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
право.

VII. Прекратяване на договора

Чл. 18.
(1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.
(3) В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора.

Чл. 19. 
(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита всеки един от следните случаи: 
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 1 (един) ден, считано от Датата на заявената задача;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 (три) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката, техническото задание и техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни   непременно в уговореното време.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 21. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на дължимите към момента на прекратяването задължения, ако са налице такива; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, предмет на прекратения Договор.
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 22. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

VIII. Общи разпоредби

Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 23.
 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила за тълкуване:
1. отделните уговорки се тълкуват във връзка едни с други и всяка една трябва да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор и приложенията към него;
2. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
3. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми 
Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност 
Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 27. Прехвърляето на правата и задължения, произтичащи от този Договор се извършва съгласно чл. 117 от ЗОП и приложимото действащо право при спазване на установения уведомителен режим.

Изменение на договора
Чл. 28. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 29.
(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 30. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват по право от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 31. 
(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: …………………………………………. 
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 
(4) Кореспонденцията между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право
Чл. 32. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 34. Този Договор се състои от 10 /десет/  страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения
Чл. 36. Към този Договор се прилага като неразделна част представената в хода на процедурата документация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съществена част от която са следните приложения:
Приложение № 1А – Списък на техниката, собственост на ДНСК 
Приложение № 2 – Техническо задание
Приложение № 3 за Обособена позиция 2 – Предложение за изпълнение предмета на поръчката по Обособена позиция 2
Приложение № 4А – Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция 2;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………………………….				………………………………
арх. Иван Несторов 			
Началник на ДНСК


…………………………….
Звезделина Иванова
Директор на дирекция ФАПТО, ДНСК

											   


Приложение №8

ДОГОВОР
№…………………..

за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обявапо Обособена позиция 1 с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ от обществена поръчка с предмет: 
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции

Днес, …………. в гр. София между

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Христо Ботев” № 47, БУЛСТАТ 130008993, представлявана от арх. Иван Несторов - началник на ДНСК и Звезделина Иванова – директор на дирекция ФАПТО,
наричана по-долу накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

……………………………………… със седалище и адрес на управление гр. …….………, представлявано от ……………………….. в качеството на……………….., ЕИК……………..…., наричан по-долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден от възложителя протокол от дейността на комисия, назначена със заповед №…………………………. се сключи настоящия договор (Договорът) за следното: 

I. Предмет на договора

Чл.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: абонаментно техническо обслужване, включващо поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежово оборудване на ДНСК, описани в Приложение № 1, съгласно част I от Техническото задание, Приложение №2 / от документацията към процедурата, представляващи неразделна част от настоящия договор, наричани за краткост „Услугите“.

II. Срок на договора. Място на изпълнение

Чл. 2. Срокът на договора е 12 месеца, считано от влизането му в сила или до достигане прага, посочен в чл. 20, ал. 3 от ЗОП на стойността на изразходваните от ДНСК средства за поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК.

Чл. 3. Място на изпълнение на договора е: гр. София, бул. Христо Ботев №47 в сградата на ДНСК, където се осъществява ремонтът на повредената техника, с цел текущ контрол върху дейността и защита на служебната информация. В тази връзка при необходимост повредената техника се изпраща с куриер до горепосочения адрес, като транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
III. Цени, ред и срокове за плащане
Чл.4. Цената включва:
-абонаментната такса ;
-цените на вложените резервни части;
Чл.5.
(1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, месечно възнаграждение /абонамент/ в размер на ………….. лева без включен данък добавена стойност /ДДС/, съгласно Ценовото му предложение за изпълнение предмета на обособена позиция №1.
– неразделна част от настоящия договор.
(2) В Цената по ал. 1 са включени вложения труд по отстраняване на хардуерни проблеми, разходи за куриерски услуги, транспортни и командировъчни разходи, които биха възникнали при изпълнението на сервизното обслужване, както и цената на вложените резервни части.
(3) Цената на вложените резервни части, ако такива са необходими се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Ценово предложение за резервни части за компютърна техника от Приложение №4 от тръжната документация, а в останалите случаи, съгласно т. 2.10 от част I на Техническото задание, Приложение №2 от тръжната документация, като офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма обвързваща сила спрямо ДНСК ако същата не бъде одобрена.
(4) Абонаментната такса не покрива решаването на софтуерни проблеми, преинсталации на операционни системи и приложен софтуер, отстраняване на вируси и решаване на специфични проблеми по локалните мрежи в ДНСК.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:  чрез периодични плащания  при условията и по реда на чл. 7 и 8 от настоящия Договор.

Чл. 7. 
(1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. приемо-предавателни протоколи за приемане на Услугите за съответния период, подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в срок до тридесет дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 8. 
(1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева по банков път с платежно нареждане и след  издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка:	[…………………………….]
BIC:	[…………………………….]
IBAN:	[…………………………….].
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 /три/  дни, считано от момента на промяната и в случай когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV Права и задължения на страните

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛТ се задължава да изпълнява предмета на поръчката, при условията и по реда, предвидени в цялата тръжна документация /неразделна част от настоящия договор/, в това число: 
да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Приложенията към Договора;
	да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 
да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с настоящия Договор;  
да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП) ;
	да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуално сключени договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
	да гарантира качеството на извършените от него услуги за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства (когато е приложимо), като при възникване на повторна повреда, същата се отстранява за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на некачествен ремонт, извършен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при възникнал дефект на закупените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ части, същите се отремонтират за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, предвидени в Договора и приложение №2, част I, Констатирането се извършва с протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
	 да поддържа в техническа изправност компютърните системи и мрежовото оборудване, собственост на ДНСК.
	да притежава и безплатно да предоставя оборотна техника, както и компоненти за времето, през което дефектиралите от описаните в Приложение №1 се ремонтират, с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
	да спазва времето за реакция  –  времето за отстраняване на повредата в Приложение №3 по обособена позиция 1 от документацията на процедурата до края на следващия работен ден след отправена заявка за възникнал технически проблем, а при необходимост от повече време за ремонт да се предостави оборотна техника, но не по-късно от края на предложеното време за отстраняване на повредата в Приложение №3 по обособена позиция 1 от тръжната документация.
	да извършва необходимите работи по техническото поддържане на място.
	да извършва всички ремонти задължително съпроводени с профилактика и проверка на техническо - експлоатационните характеристики на техниката, обект на поддръжката.
	да извършва всички ремонти бързо, качествено и в срок, спазвайки изискванията и предписанията на фирмата производител и използвайки само нови и оригинални резервни части.
	след отстраняване на повредите, да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефектиралите и подменени резервни части.
	да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възможностите за разширяване и доокомплектоване на техниката, предмет на настоящия договор.
	да инструктира персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно условията на експлоатация съгласно предписанията на фирмата производител.
	да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени, касаещи информация по чл.7, в срок от 3 /три/  дни, считано от момента на промяната, като при неизпълнение на това задължение ще се счита се, че плащанията са надлежно извършени.
	се задължава да предоставя Услугите в съответствие с техническото задание, техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно приложение №2, приложение №3 /по обособена позиция 1/ и приложение №4 към този Договор и представляващи неразделна част от него, като същите следва да имат предимство в случай на несъответствие между съдържащите се в тях изисквания и клауза от Договора. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията уговорени в договора;
(2) да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, без с това да пречи на изпълнението;
да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционните срокове замяна на дефектните резервни части и поправка на некачествено извършени ремонтни работи за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
	да приеме изпълнението на Услугите за всяка задача, когато отговаря на договореното, по реда и при условията към Договора;
	да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
	да заплаща разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи стойността на допълнително вложените компоненти, след писмено одобрение на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта,  с приложен процент отстъпка в размер …………..%. 
	да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
	да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с Договора;

да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

V. Предаване и приемане на изпълнението

Чл. 13. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка задача се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).	

Чл. 14.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  следните възможности по отношение на изпълненото:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Договора се извършва с подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 7 (седем)  дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 2 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

VI. Санкции при неизпълнение

Чл. 15. При просрочване изпълнението на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор се дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за съответната задача за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на съответната задача.

Чл. 16. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническото задание, дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за съответната задача за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на съответната задача.
 В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора. 

Чл. 17. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 18. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VII. Прекратяване на договора

Чл. 19. 
(1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата стойност на Договора; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора  едностранно в случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено.

Чл. 20. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита всеки един от следните случаи: 
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 1 /един/ ден, считано от Датата на заявената задача;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 3 /три/ дни.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката, техническото задание и техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на дължимите към момента на прекратяването задължения, ако са налице такива; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, предмет на прекратения Договор.
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 23. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

VIII. Общи разпоредби

Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 24.
(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила за тълкуване:
1. отделните уговорки се тълкуват във връзка едни с други и всяка една трябва да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор и приложенията към него;
2. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
3. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми 
Чл. 25. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност 
Чл. 26.  (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 28. Прехвърляето на правата и задължения, произтичащи от този Договор се извършва съгласно чл. 117 от ЗОП и приложимото действащо право при спазване на установения уведомителен режим.

Изменение на договора
Чл. 29.Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 30. 
(1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 31. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват по право от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления
Чл. 32. 
(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: …………………………………………. 
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 
(4) Кореспонденцията между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право
Чл. 33. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 34. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 35.Този Договор се състои от 11 /единадесет/  страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения
Чл. 36. Към този Договор се прилага като неразделна част представената в хода на процедурата документация от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съществена част от която са следните приложения:
	Приложение № 1 – Списък на техниката, собственост на ДНСК 

Приложение № 2 – Техническо задание
Приложение № 3 – Предложение за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция 1;
	Приложение № 4 – Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:


…………………………….				………………………………
арх. Иван Несторов 			
Началник на ДНСК


…………………………….
Звезделина Иванова
Директор на дирекция ФАПТО, ДНСК

