ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор),
сървър и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич“
1. Цели и предназначение на техническото задание

Целта на този документ е:
• да определи обхвата на дейностите и функционалните характеристики,
необходими за закупуване на посочения по-долу хардуер за нуждите на ОДЗ
Добрич.
2. Изисквания за закупуване на хардуер

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Персонални компютри – 20 бр.
Параметър
Минимално изискване
Процесор
3GHz; 3MB cache; 1333 MHz System Bus; 2 cores; 64-битови
инструкции или еквивалентен.
RAM
4 GB; DDR3; 1600 MHz.
HDD
500 GB (7200 rpm); SATA III.
HDD контролер
Вграден Serial ATA III конектор
Оптично устройство DVD-RW.
Видео контролер
Integrated; 512MB RAM.
Аудио контролер
Вграден с вътрешен високоговорител.
FDD
3,5"; 1,44 MB.
Мрежова карта
Вградена 10/100/1000 Ethernet.
Портове
2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 (2 USB порта изведени на предния
панел), Audio In, Audio Out, PS/2, RJ -45, 1х DVI, 1xVGA.
Слотове
2x PCI Express x1; 1× PCI Express 2.0 x16.
Захранване
Мин. 150 W; active PFC.
Вид на кутията
Компактна, с обем не повече от 10 литра и възможност за
разполагане хоризонтално и вертикално.
Други
Ръководство на български и драйвери за Windows Vista, 7, 8.
Сигурност
Интегриран Trusted Platform Module 1.2.
Клавиатура
Cyr/Lat; USB/PS2.
Мишка
2 buttons; Laser with scroll; USB/PS2.
Гаранция
36 месеца.
Монитори –тип 1 - 15 бр.
Параметър
Минимално изискване
Размер на диагонала мин. 19,5" (16:9)
Разделителна
1600×900 @ 60Hz;
способност
Тип
TFT LED (LCD)
Време за
5 ms
опресняване
Яркост
мин. 200 cd/m2
Контраст
мин. 700:1
Интерфейси
D-SUB
Други
Интелигентен автоматичен режим, Plug and Play, 16,7M
цвята

9.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гаранция

36 месеца

Монитори – тип. 2 – 5 бр.
Параметър
Минимално изискване
Размер на диагонала мин. 23,6" (16:9 wide)
Разделителна
1920×1080@ 60Hz;
способност
Тип
TFT LED (LCD)
Време за
5 ms
опресняване
Яркост
мин. 200 cd/m2
Контраст
мин. 700:1
Интерфейси
D-SUB
Други
Интелигентен автоматичен режим, Plug and Play, 16,7M
цвята
Гаранция
36 месеца

Черно/бели лазерни принтери – А4 – 10 бр.
№
Параметър
Минимално изискване
1. Максимален формат А4
на хартията
2. Скорост на печат
Мин. 28 стр. в минута черно/бяло
3. Качество на печат
1200×1200 dpi
4. Памет
64 MB.
PCL6, Postscript 3 emulation
5. Поддържани
емулации
6. Капацитет на
Min. 250 листа.
хартията на входа
7. Време за
8 сек.
отпечатване на
първа страница
8. Интерфейс
USB 2.0, 10/100 Base TX Network.
9. Захранване
220V, 50Hz.
10. С включени
Захранващ кабел по БДС и интерфейсен USB кабел.
11. Гаранция
24 месеца на място.

2.

Сървър – 1бр.
Параметър
Поддръжка на
процесори
Процесор

3.
4.
5.
6.

Брой процесори
RAM
Storage
HDD

7.

RAID контролер

8.
9.

Оптично устройство
Видеоконтролер

№
1.

Минимално изискване
2 процесорни слота, поддръжка на quad-core процесори.
мин.: 2,2 GHz; 10MB Level 2 cache; Quad-Core Intel Xeon или
еквивалентен.
2
мин.: 8 GB; DDR3.
Поддръжка на мин. 6 SAS, hot plug swap HDD.
6×300GB (15000 rpm); SAS HDD (hot plug, hot swap) или
еквивалентни.
SAS RAID контролер, поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10 със
256 MB battery backup cache.
Вградено DVD записващо устройство.
Вграден видеоконтролер с поддържана разделителна

Мрежова карта
Интерфейси
Захранване
Системен
вентилатор
14. Вид на кутията
10.
11.
12.
13.

15. Поддръжка на ОС

16.
17.
18.
19.

Сертификати
Клавиатура
Мишка
Гаранция

Таблети – 2 бр.
№
Параметър
1. Диагонал на дисплея
2. Разделителна
способност
3. Процесор
4. Инсталирана RAM
памет
5. Инсталиран твърд
диск SSD mSATA
6. Портове
7. Камера
8. Wlan
9. Свързаност
10. Гаранция

способност поне 1024 х 768 точки.
2×вградени 10/100/1000 Ethernet.
4×USB 2.0; 1×VGA (D-sub)
2×Hot plug захранващи блока за redundancy.
Hot swap и redundant вентилатори
Оптимизиран за вграждане в 19” шкаф;
окомплектован с необходимите релси и крепежи за
монтиране в шкаф;
максимален размер - 2U
Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition;
Microsoft® Windows® Server 2008 Standard Edition;
Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition;
Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise Edition;
Red Hat® Linux® Enterprise Edition v4
CE; ROHS.
Cyr/Lat; USB.
USB.
24 месеца на място.

Минимално изискване
10"
1366 × 768
Мин. 1,5GHz
Мин. 2 GB
Мин. 64 GB
1 × SIM; 1 × USB;
Налична на предния и задния панел
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth
UMTS/GPS
12 месеца.

3. Приемане на изпълнението на поръчките от избрания за доставчик участник
Поръчката се счита за изпълнена при:
- доставяне на оборудването по т.2. в сградата на МЗХ, гр. София бул. „Христо Ботев“ 55, за
което се подписва приемо-предавателен протокол между представители на Възложителя и
Изпълнителя; Мястото на доставката може да се променя с писмена заявка от Възложителя;
- предоставяне на електронен носител на серийните номера, марките и моделите на
оборудването по т. 2, като на компютърните конфигурации същите трябва да са налични по отделно
за компютъра и монитора.
4. Срок за доставка
Крайният срок за доставка на техниката от техническото задание трябва да бъде най-много до
30 работни дни от подписването на договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец!
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
От

/изписва се наименованието на търговеца/

____,

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
, представлявано от
_
в качеството му на
____________
Относно: Публична покана № ______________________ за извършване на доставка с
предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с
монитор), сървър и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич”
Правя следното техническо предложение:
1. Срок за реакция при възникнал проблем с дефектирало устройство
_________________________ работни часа, считано от получаване на заявка от възложителя
или негов служител, подадена по телефон, факс или по електронен път.
Забележка: Посочват се не повече от 8 часа. Посочва се цяло число.
2. Заявявам, че съм съгласен да осигуря „срок на реакция“, посочен в горната т. 1,
считано от получаване на заявка от възложителя или негов служител, подадена по телефон,
факс или по електронен път и до 24 часа отстраняване на хардуерен проблем. При
невъзможност за отремонтиране на дефектирало устройство в рамките на 72 часа,
гарантирам замяната му с оборотно устройство с еквивалентни, или по-добри
характеристики.
3. Срок за изпълнение на доставката _________________________ работни дни
считано от подписването на договора.
Забележка: Посочват се не повече от 30 работни дни. Посочва се цяло число.
4. Заявявам, че ще изпълня доставката чрез доставяне на оборудването в сградата на
МЗХ, гр. София, бул. „Христо Ботев” 55, за което ще се подпише приемо-предавателен
протокол между представители на Възложителя и Изпълнителя. Уведомен съм, че мястото на
доставката може да се променя с писмена заявка от Възложителя.
5. Заявявам, че в изпълнението на доставката се включва и предоставянето на
електронен носител на серийните номера, марките и моделите на доставеното оборудване,
като за компютърните конфигурации същите ще са налични по отделно за компютъра и
монитора.
6. Декларирам, че ще осигуря минимално изисквания гаранционен срок, упоменат в
техническата спецификация. Гаранционния срок включва всички разходи (транспорт, труд,
резервни части и други, с изключение на консумативи.) и всички модули, устройства и
аксесоари в предложените конфигурации на съответното изделие.
7. Декларирам, че цялата предлагана техника е нова и неупотребявана, в текущата
производствена листа на производителя.
8. Декларирам, че електрическо захранване на цялото оборудване е пригодно за
работа с електрическото захранване в България от производителя - 220 V / 50 Hz.

9. Заявявам, че в изпълнението на доставката се включва и предоставянето на CD/DVD
носители, необходими за възстановяване на системата (драйвери) за цялата предлагана
техника.
10. Уведомен съм, че при наличие на бюджетни средства, възложителят може да
преведе на изпълнителя на поръчката аванс в размер на 100 %, срещу представена гаранция
/парична или банкова/ за аванс, покриваща пълния размер на авансовото плащане.
Валидността на гаранцията трябва да бъде със срок 30 дни след срока на договора.
Гаранцията за аванс се освобождава веднага след подписване на приемателно –
предавателен протокол за доставка на техниката.
11. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите,
поети с направената оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание
180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.
12. В случай че бъда определен за изпълнител, в срок ще представя всички документи,
необходими за подписване на договора.
13. В случай че бъда избран за изпълнител на поръчката, поемам ангажимента да
представя гаранция за изпълнението й в размер на 3% от стойността на договора с ДДС.
14. Заявявам, че ще уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелства свързани с изпълнение на услугата, на всеки етап от изпълнението на
договора. Също така потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяка неточна или непълна
информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до отстраняването
ми от участие в настоящата поръчка.
15. Към настоящото прилагам подробно техническо предложение по видове артикули,
съгласно образец Приложение № 2А.
Гр.
2013 г.

/подпис и печат/

Приложение № 2А
Подробно техническо предложение по видове артикули
От

_______________________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
_

, представлявано от

в качеството му на

____________

Относно: Публична покана за извършване на доставка с предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация
компютър с монитор), сървър и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич”

№

1.

Персонални компютри – 20 бр.
Параметър
Минимално изискване
Процесор

2.
3.
4.
5.

RAM
HDD
HDD контролер
Оптично
устройство
6. Видео
контролер
7. Аудио
контролер
8. FDD
9. Мрежова карта
10. Портове

11. Слотове
12. Захранване
13. Вид на кутията

3GHz; 3MB cache; 1333 MHz System Bus; 2
cores; 64-битови инструкции или еквивалентен.
4 GB; DDR3; 1600 MHz.
500 GB (7200 rpm); SATA III.
Вграден Serial ATA III конектор
DVD-RW.
Integrated; 512MB RAM.
Вграден с вътрешен високоговорител.
3,5"; 1,44 MB.
Вградена 10/100/1000 Ethernet.
2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 (2 USB порта изведени
на предния панел), Audio In, Audio Out, PS/2, RJ
-45, 1х
DVI, 1xVGA.
2x PCI Express x1; 1× PCI Express 2.0 x16.
Мин. 150 W; active PFC.
Компактна, с обем не повече от 10 литра и

Характеристики
на
предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако
има/

14. Други

възможност за разполагане хоризонтално и
вертикално.
Ръководство на български и драйвери за
Windows Vista, 7, 8.
Интегриран Trusted Platform Module 1.2.
Cyr/Lat; USB/PS2.
2 buttons; Laser with scroll; USB/PS2.
36 месеца.

15.
16.
17.
18.

Сигурност
Клавиатура
Мишка
Гаранция

№

Монитори – тип 1 - 15 бр.
Параметър

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Размер на диагонала
Разделителна
способност
Тип
Време за
опресняване
Яркост
Контраст
Интерфейси
Други

Характеристики
на
предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако
има/

Характеристики
на
предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако
има/

мин. 19,5" (16:9)
1600×900 @ 60Hz;
TFT LED (LCD)
5 ms
мин. 200 cd/m2
мин. 700:1
D-SUB
Интелигентен автоматичен режим, Plug
and Play, 16,7M цвята
36 месеца

9.

Гаранция

№

Монитори – тип 2 - 5 бр.
Параметър

10. Размер на диагонала
Разделителна
11.
способност

Минимално изискване

Минимално изискване

мин. 23,6" (16:9 wide)
1920×1080@ 60Hz;

12. Тип
Време за
13.
опресняване
14. Яркост
15. Контраст
16. Интерфейси
Други
17.
18. Гаранция

№

TFT LED (LCD)
5 ms
мин. 200 cd/m2
мин. 700:1
D-SUB
Интелигентен автоматичен режим, Plug
and Play, 16,7M цвята
36 месеца

Черно/бели лазерни принтери – А4 – 10 бр.
Параметър
Минимално изискване

1.

Максимален формат
на хартията
2. Скорост на печат
3. Качество на печат
4. Памет
5. Поддържани
емулации
6. Капацитет на
хартията на входа
7. Време за
отпечатване на
първа страница
8. Интерфейс
9. Захранване
10. С включени
11. Гаранция

А4
Мин. 28 стр. в минута черно/бяло
1200×1200 dpi
64 MB.
PCL6, Postscript 3 emulation
Min. 250 листа.
8 сек.
USB 2.0, 10/100 Base TX Network.
220V, 50Hz.
Захранващ кабел по БДС и
интерфейсен USB кабел.
24 месеца на място.

Характеристики
на
предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако има/

№
1.

Сървър – 1бр.
Параметър

2.

Поддръжка на
процесори
Процесор

3.
4.
5.

Брой процесори
RAM
Storage

6.

HDD

7.

RAID контролер

8.
9.

Оптично устройство
Видеоконтролер

10. Мрежова карта
11. Интерфейси
12. Захранване
13. Системен
вентилатор
14. Вид на кутията

15. Поддръжка на ОС

Минимално изискване
2 процесорни слота, поддръжка на
quad-core процесори.
мин.: 2,2 GHz; 10MB Level 2 cache;
Quad-Core Intel Xeon или
еквивалентен.
2
мин.: 8 GB; DDR3.
Поддръжка на мин. 6 SAS, hot plug
swap HDD.
6×300GB (15000 rpm); SAS HDD (hot
plug, hot swap) или еквивалентни.
SAS RAID контролер, поддръжка на
RAID 0, 1, 5, 6, 10 със 256 MB battery
backup cache.
Вградено DVD записващо устройство.
Вграден видеоконтролер с поддържана
разделителна способност поне 1024 х
768 точки.
2×вградени 10/100/1000 Ethernet.
4×USB 2.0; 1×VGA (D-sub)
2×Hot plug захранващи блока за
redundancy.
Hot swap и redundant вентилатори
Оптимизиран за вграждане в 19”
шкаф;
окомплектован с необходимите релси
и крепежи за монтиране в шкаф;
максимален размер - 2U
Microsoft® Windows® Server 2003
Standard Edition; Microsoft®
Windows® Server 2008 Standard

Характеристики
на
предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако има/

16.
17.
18.
19.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сертификати
Клавиатура
Мишка
Гаранция

Таблети – 2 бр.
Параметър

Edition; Microsoft® Windows® Server
2003 Enterprise Edition; Microsoft®
Windows® Server 2008 Enterprise
Edition;
Red Hat® Linux® Enterprise Edition v4
CE; ROHS.
Cyr/Lat; USB.
USB.
24 месеца на място.

Минимално изискване

Диагонал на
дисплея
Разделителна
способност
Процесор
Инсталирана RAM
памет
Инсталиран твърд
диск SSD mSATA
Портове
Камера
Wlan

Мин. 64 GB
1 × SIM; 1 × USB;
Налична на предния и задния панел
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth

Свързаност

UMTS/GPS

10"
1366 × 768
Мин. 1,5GHz
Мин. 2 GB

Характеристики
на предложението

Марка

Производител

Сериен
№/ако
има/

Партиден
№ /ако има/

10. Гаранция

12 месеца.

Гр.

2013 г.

/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образец!

ЦЕНОВА ОФЕРТА
От

,

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
,
представлявано от
в качеството му на
Относно: Публична покана за извършване на доставка с предмет: „Закупуване и
доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор), сървър и
периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич”
Правя следното ценово предложение:
лв., в т. ч.

Цена за изпълнение на поръчката /без ДДС/
1.

цена за 1 брой персонален компютър ____________ лв. без ДДС.

2.

цена за 20 броя персонални компютъра ____________ лв. без ДДС.

3.

цена за 1 брой монитор тип 1 ____________ лв. без ДДС.

4.

цена за 15 броя монитори тип 1 ____________ лв. без ДДС.

5.

цена за 1 брой монитор тип 2 ____________ лв. без ДДС.

6.

цена за 5 броя монитори тип 2 ____________ лв. без ДДС.

7.

цена за 1 брой черно-бял лазерен принтер ____________ лв. без ДДС.

8.

цена за 10 броя черно-бели лазерни принтери ____________ лв. без ДДС.

9.

цена за 1 сървър ____________ лв. без ДДС.

10.

цена за 1 брой таблет ____________ лв. без ДДС.

11.

цена за 2 броя таблети ____________ лв. без ДДС.

Дата
Гр.

2013 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/подпис, печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Образец!
Относно: Публична покана № ______________________ за извършване на доставка с
предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с
монитор), сървър и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Добрич”

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Фирма /наименование/ или име на участника:
2. Седалище и адрес на управление:
телефон:
факс:
Е-mail адрес:

___________________________________
__________________________________
_____________________________

3. Лице за контакти:
Име:
Длъжност:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Е-mail адрес:

__________________________________
__________________________________
____________________________

4. Обслужваща банка:
Банков код /BIC/
№ на сметка
титуляр на сметката:

Дата:

подпис, печат:
2013 г.

/

/

Приложение № 5
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда,
не е преустановило дейността си.
4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните пет години;
6. Не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на
договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
декларираните обстоятелствата с настоящата декларация.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от
лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 6
Образец!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП
Долуподписаният: ________________________________________________________________________, в
качеството на _____________________ на ____________________________________
/изписва се наименованието на търговеца/дружеството/

рег.
по
ф.д.
№______/______г.,
том____,
стр._____,
партида________по
описа
на_________________________________съд, БУЛСТАТ _________________ или вписан в Търговския
регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК
________________________, със седалище и адрес на управление ___________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организацията.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата,
посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за
физическото лице - търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.
УТОЧНЕНИE
„Свързани лица” съгласно § 1, т. 23а от ДР на Закона за обществените поръчки са:
1. роднини по права линия без ограничение;
2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
3. роднини по сватовство - до втора степен включително;
4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
5. съдружници;
6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени
с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ……………….

Приложение № 8
Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният ..............................., ЕГН ......................., притежаващ лична карта №
......................, издадена на ................. г. от МВР– ................, с постоянен адрес гр. ..................,
община ................, Област ................., ул. „...................” № ..............., Телефон: .................., Факс:
..................., е-mail: ........................., в качеството си на .......................................... със седалище и
адрес на управление гр........................, ул. .................... №........... вписано в Търговския регистър
при Агенцията по вписвания с ЕИК ........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм запознат с условията на проекта на договор в настоящата процедура с предмет:
“ Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с
монитор), сървър и периферни устройства за нуждите на Областна дирекция
„Земеделие“- гр. Добрич” и ги приемам без каквито и да било възражения.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................

Проект!
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№____________/______________2013 г.

Днес,______________

2013

г.,

в

…………………………………………………………………………………………………, наричано за краткост Възложител
и

______________________________________________________________,

пре/регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със
седалище

и

адрес

на

управление

гр_________,

община_________________

ул.

____________________№ ___________, / ЕИК_________________________, представлявано
____________________________,

в

качеството

му

на

___________________________,

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на

основание

чл.

101е

от

Закона

за

обществените

поръчки

и

утвърден

на

………………………………………… г. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол от работата на длъжностните лица, се
договориха за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с
предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с
монитор),

сървър

и

периферни

устройства

за

нуждите

на

ОДЗ

Добрич”

срещу

възнаграждение.
(2) Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
приложение № 1 - Техническо задание, и техническа и ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващи неразделна част от този договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставката при условията на направеното от него
предложение.
II.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Срокът за изпълнение на доставката е …………………. работни дни и започва да
тече от датата на подписване на договора. Срокът на договора обхваща и гаранционния
период на доставената техника.
Чл. 3 Място на изпълнение: МЗХ, гр. София, бул. „Христо Ботев” 55. Мястото на
доставката може да се променя с писмена заявка от Възложителя.
III.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три

на сто)

от

възнаграждението по чл. 14 от този договор с ДДС.
Чл.5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за

срок, надвишаващ най-дългия гаранционен срок на доставената техника с не по-малко от 30
дни.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 14 (четиринадесет) дни след
изтичане на най-дългия гаранционен срок.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора
възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество и др. във всеки момент
от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи
доставката в срок по настоящия договор;
4 да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническата
спецификация на Възложителя.
5. да върне гаранциите за изпълнение след изтичане на най-дългия гаранционен срок.
7. да заплати определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в
чл. 14
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да
я предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;
2. да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация,
свързани с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл. 3;
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на
доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по
изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това
да пречи на изпълнението;
5. да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер
на 3 % (три на сто) от ценовото си предложение с ДДС;
6. да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 14 и сл.
V.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 9. (1) Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен
протокол, подписан от Изпълнителя и упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Приемателно–предавателния протокол се регистрира в деловодната система на
Възложителя.
VI.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.10. Гаранционният срок на доставените стоки, считано от подписването на приемопредавателния протокол е:
1. За персоналните компютри __________________;
2. За монитори тип 1 ______________________;
3. За монитори тип 2 ______________________;
4. За черно-белите лазерни принтери ________________;
5. За сървър ___________________;
6. За таблети __________________.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в
Република България и ЕС.
Чл.12. В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
писмено е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени
съответната част или цялото устройство с ново.
Чл.13. Обстоятелствата по предходния член се установяват с констативен протокол,
подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на
дефектите

и/или

отклоненията,

изчерпаните

начини

за

тяхното

отстраняване

и

споразумението за замяна.
VI.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.14. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати на Изпълнителя сума в размер на ........................... /…………………./ лв. без ДДС, ДДС
в

размер

на….............................

/…………………./

лв.

или

общо

с

включен

ДДС

........................... /…………………./ лв. ДДС в срок до 30 /тридесет дни след приемането на
доставката и получаването на фактура;
(2) При наличие на бюджетни средства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да преведе на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 100 %, срещу представена гаранция /парична или банкова/
за аванс, покриваща пълния размер на авансовото плащане. Валидността на гаранцията
трябва да бъде със срок 30 дни след срока на договора. Гаранцията за аванс се освобождава
веднага след подписване на приемателно – предавателен протокол за доставка на техниката.
Чл. 15 (1) Плащането по чл. 14 ще бъде извършено с платежно нареждане по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена данъчна фактура.
(2) Плащането се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: _____________________клон_____________
Банкова сметка: IBAN _________________________
Банков код: BIC_______________________________
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.16. При забавено предаване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки просрочен ден,
но не повече от 10 %.
Чл.17. При виновно неизпълнение на договорно задължение извън случаите по ал. 1,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от

договореното

възнаграждение с ДДС.
Чл.18. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава
изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи
по общия ред.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. Договорът се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения от страните по договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
4. с изтичане на срока по чл. 2, изр. второ от настоящия договор.
Чл.20.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

може

да

развали

договора

едностранно,

с

писмено

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този
случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да
бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща по реда на чл. 14 на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Неразделна част от настоящия договор са :
1. техническо задание – Приложение № 1 от публичната покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
Техническо предложение - Приложение № 2 и Приложение № 2А от офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. ценова оферта /Приложение № 3/ от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадено с
неговата ценова оферта/;
3. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния окръжен съд, в срок на валидност или ЕИК, съгласно изискванията на
Закона за търговския регистър;
4. Документа по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, издаден от съответния районен
съд в срок на неговата валидност (оригинал или нотариално заверено копие);
5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
6. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора с
ДДС.

Чл.23.

Всички

спорни

въпроси

във

връзка

със

сключването,

изпълнението

и

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в населеното място.
Чл. 24. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за извършване на доставка с предмет:
„Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация
компютър с монитор), сървъри и периферни устройства за нуждите на
ОДЗ Добрич”
Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели:
а/ предложена цена от кандидата – С – 50 %
б/ срок за реакция при възникнал проблем с дефектирало устройство в
работни часове -R – 20%
в/ срок за доставка в работни дни-S – 30%
Крайната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата:
Pn = (Cmin/Cn x 100) x Кc + (Rmin/Rn x 100) х Kr + (Smin/Sn x 100) x
Ks
Pn – обща оценка на кандидата
Cn -цена на участника
Cmin -най-ниска предложена цена от участник
Kc -тегловен коефициент на цената = 50% -0,5
Rmin -най-кратък срок за реакция, предложен в офертите
Rn -срок за реакция, предложен от участника
Kr = тегловен коефициент на срок за реакция = 20% -0,2
Smin = най-кратък срок за доставка в работни дни, предложен в офертите
Sn = срок за доставка, предложен от участника
Кs = тегловен коефициент за срок на доставка = 30% -0,3
Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се
класира офертата получила най -висока оценка по посочената по-горе
формула.

