
К б Н Т Р О Л Е Н Л И С Т Лн 2526/23.06Л6 г. 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ^ НЛ 11НЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ О Т 

ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЬОР 
И Н Д , Договор с ДЗЗД "Респромгруп" по ОП с предмет 
*^HjBbHrap])uuHOHHa поддръжка на технически системи зя сигурност -
Вилеоняб.зюдение, Техническа система la охрана. Система за контрол на 
достъпа в сградата на Лгениня по впнсвйнинта в гр.Софня" 
IIpfiGepisxa а- асиоено всички ripiOcniimtruu Оокумеити за поемат но заАъ.1Ж€яие /зя итъритаие 
Ilil ptIJXOf) и Vt.'mmif'HI' 

Писмо Ш1 -00-37/15/23,03.16з.,ДЗ№}91 -00-37/14.10.15а.;ДЗ №91-00-37/15/29 03.2016з.:ДЗ 
№91-00-37/17.12.15$; Утвърден протокол от работата иа г<омисоята; Писма до 
участниците 
I. Проверки преди поемане на 
задължението 
1, Съответства ли ^адължениего на 
бюджепните параграфи Д» 

2, Налице ли е бюджетен кредит да 
3, Компетентно ли е лицето, което поема 
задължението 
4, Правнлно пи са изчислени 
количеството и сумите 
5. Спазени ли са тръжните процедури и 
друттЕте нормативни изисквания, свързани 
с поемане на удължението. 
IL Проверка преди naBbpuiBane на ра1ЧоЛа 
1. Съответства ли разходът с поетото 
задължение 
2. Компетентно ли е лнието, 
разпоредило извършваиего на 
разхолд 
У LlepHii ли са първичните счетоводни 
документи, вкл. правилно ли са изчислени 
количествата и сумите по тях 
В резутпат иа извършения предварителен кошщюл счита\(: 
\, Може ла оъдс поето задължението / 
извършен разходът 

Да 
3 228,00 ле без ДДС 

3 873.60лв с ДДС 

2. Необходима е да се представят 
следните документи (и от кого): 

Не може да оъде гюето задължението / 
извършен разходът поради следните 
гтричнни: 

Извършт проверката /финансаа 
контрольор/: 
Дата123.06Л016 г. 

Подпис Извършт проверката /финансаа 
контрольор/: 
Дата123.06Л016 г. 0 
'ЗАБЕЛРЖКА: Марня Цигова 



Л1 . :ндял iiti ШЕисилниятл 

Д О Г О В О Р 

Днec;'̂ *T:^<fe2016 г. в гр, София , на основание чл. 14. ал. 4 от ЗОП, покана 
нзх. № 91-00-37/15 от дата 11.02.2016 г. и във връзка с утвърден протокол от 
работата на комисия за избор на изпълнител, назначена със Заповед № РД-0!-
86/13.04.2016 г„ между 

1. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, с адрес: гр. София П И , ул. 
"Елисавета Багряна" 20, ЕИК 131282355, представлявана от Елена Маркова 
• изпълните-1ен директор н Райна Давилова - директор на дирекция „ФСДУС", 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

2. ДЗЗД „PECПPOMГPУП^ ЕИК 176429245, със седалище н адрес на 
управление: ул. „Ку}суш*' № 2, представлявано от Веселин Георгиев Димитров 
- Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи настоящият договор следното: 

/ ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА 
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въ^тага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се 

задължава ла извършва срещу възнагражлеяие извънгаранционна поддръжка 
на тетннчески системи за сигурност • Внлеонл^блюденне, Техничискл 
система за охрана. Система за контрол на достъп (наричани по долу 
системите), находяшн се в адмннисграгнвна сграда на Агенция по 
вписванията в гр. София , ул. „Елисавета Багряна" № 20^ съгласно 
Техническите спецификации на възложителя - Приложение № 1 и 
Техническото предложение на изпълнителя - Приложение 2 към настоящия 
договор. 

Чл. 2. / I / . Абонаменткат техническа подщгьжка и обслужване обхващат 
следните дейности: 

1. Ежемесечна диагностика^ профилактика, почистване на техниката на 
трите системи. 

2. Ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с вовн части на 
неподлежащите на ремонт такива. Извърпгва се при ежемесечната 
профилактика, когато се установи необходимост от ремонт, шш при заявен 
проблем извън ежемесечната профилактика. 

3. Дейностите по поддръжката включват н тфедоставяне при 
необходимост на консултантска помощ и експертна подкрепа за бъдешо 
технологичн о разв н ти е. 

/2Л Изпълшггелят се задължава в срок до 30 дни след сключване на 
договора да извърши първоначална диагностика на системите, а резултат на 
което ще бъде изготвен гфиемателен протокол, съдържащ информация 

I 



състоянието, констатация за евентуално необходим ремонт^ подмяна или 
бракуване, 

/3/, При необходимост от извършване на ремонт на системите штоженнте 
резервни части и материали се заплащат допълнително от BъзJ^oжитeля. 
Резервни части и консумативи се доставят при нужда и се заплащат отделно по 
ценова оферта, представеаа от Изпълнителя и одобрена от Възложителд и след 
представяне на фактура. 

/4/. При необходимост от ремонт и влагане на резервни части и 
материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще д о с т ^ я същите без надценка, като 
доставннте им цени ще бъдат доказвани с първични счетоводни документи. 
Одобрението на необходимостта от алагане аа резервни части се извършва от 
определеното лице по договора посредством подписване на протокол, 
съобразно чл. 7, ал. 7 от настоящия договор. 

/5/, При възникнала необходимост от авариен ремонт, определеното за 
коорд1шатор по изпълнението на договора лице уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
посочените за контакт e-mail; respromcomplect@mail.bg, и факс 02 822 90 82, 
като потвърждава устно заявката на посочения телефон на лицето за контакт, 

// ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛ ВЪНТОЖИТЕЛЯ 

Чл.З . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
1. Да иска изпълнение и а предмета на този договор в пълния му обем и в 

уговорените срокове. 
2. да осъществява контрол по изпълнението на услугата; 
3. да изисква необходимата документация, съпровождаща услугата. 
4. да одобрява необходимостта от влагане на резервни части чрез 

подписването на протокол за необходимостта от ремонт. 
Чл.4 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се зальзжава: 
1. Да осигури възможност за първоначален оглед и за периодично 

посещаване и проверка па обекта от страна на упълномощени за целта 
служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да им предостави възможност да 
работят по профилактиката на съоръженията; 

2. да осигури непрекъснато електрозахранване в охранявания обект; 
Ъ. да посочи нмена, адреси и телефонни номера за връзка на свои 

служители, като по този начин оси ту ри възможност за достъп до обекта» 
респективно за навременно явяване в обекта по всяко време на денонощието, с 
цел отстраняване на технически неизправности. 

4. ла изпълнява дадените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предписания по 
експлоатацията на системите; 

5. да заплаша възнаграждение за извършената услуга по договорената 
аека и в договорения срок, при правилно изпълнение от страна 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

mailto:respromcomplect@mail.bg


ilL ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл ,5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното 
възнаграждение в срок и размер съгласно Раздел ГУ от този договор, 

Чл,6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква or ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимот-о съдействие за Т О Ч Н О Ф О И качествено изпълнение на договора, 

Чл.7, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълнява услугата за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно 

условията на техническото задание и предложената оферта; 
2. при изпълнение на услугата да защитава интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи, в това число н 

фактури за извършените услуги и протоколи за направените констатации и 
необходимостта от ремонт и влагане на резервни частн, 

4. да поддържа в техническа изправност посочените в чл. I от настоящия 
договор охранителни съоръжения и системи; 

5. при необходимост от извършването на ремонт на системипе да 
осигури специалист на място а срок до I /един/ работен ден от датата на 
уведогляване; 

6. да отстрани повредата в срок от 5 /три/ работни дни, считало от 
получаване на заявката; 

7. за извършените услуги, предмет на договора, се съставя протокол, 
съдържаш информация за конкретния вид дейност, която е извършена, в 
вложените резервни части, матерна!и и консумативи, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
чрез лицето ло договора е одобрил, като протоколът се подписва от 
определеното за контрол по изпълнението на договора лице и представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и се прилага към фактурата. 

8. при необходимост от влагане на резервни части при извършване на 
ремонтни дейности, предварително ще представя на възложителя заявка за 
утвърждаване, съдържаща количествата н цените на необходимите за подмдна 
резервни частн, 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части само след 
одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез определеното лице по договора, 
което се удостоверява с протокола по чл. 7, т. 7 от настоящия договор. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на 
извършените ремонтни работи за период от 30 /тридесет/ дни, през който 
период осъществява гаранционна поддръжка в следните срокове: 

10.L Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал 
проблем след извършен ремонт; в рамките на 1 (един) работен ден след 
изпращакс от страна на Възложителя на заявка за проблем. 

10.2, Време за отсграняване на проблем: до 3 (три) работни дни след 
извършване на диагностиката и констатиране на проблема. 



I I , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за вложените резервни частн, 
материали и консумативи, да осигури гаранционна поддръжка съгласно 
заложените условия и срокове от производителя им. 

Чл. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнителни дейности, свързани с техническо 
усъвършенстване нз наличните съоръжения.-

/ К ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.9 , /1/ . Стойността на договора е 322S.00 лв . (три хиляди двеста 
двадесет и осем) лв. без ДДС 3873,60 л в . (три хиляди осемстотин седемдесет и 
три лв- и шестдесет стотинки) с включено ДДС. съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение №3 към настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаша на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечна абонаментна такса 
за техническо обслужване и ремонт при необходимост, както следва; 

t . За поддръжка на снсгема за вндеонаблюленне - цена в размер на 
80.00 /осемдесет/ лева без ДДС. съответно 96 (деветдесет н шест) лева с 
включен ДДС. 

2* За поддръжка на техническа система за охрана - IL9 /сто и 
деветнадесет / лв, без ДДС, съответно 142.80 /сто четиридесет и два н 0-8О/ лв, 
с включен ДДС-

3. За поддръжка нд енстемата за контрол на достъпа - цена в размер 
на 70 /седемдест/ лева без ДДС, съответно 84. (осемдесет и четири) лева с 
включен ДДС, 

iZL Плащането се извършва по банков път по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG 23 UNCR 7000 1522 4008 82; 
BIC - UNCRBGSF в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; 
/3/ . Заплащането на възнаграждението по договора ще се осъществява в 

срок до 15 /петнадесет/ дни от представяне на фактура и протокол за 
извършената услуга, 

/4/, При необходимост от извършване на ремонт на системите, вложенjfre 
резервни частн се заплащат огг Възложителя в срок до 15 /петнадесет/ дни от 
представяне на фактура и протокол за извършената услуга. Доставките цени на 
резервните частн се доказват с първични счетоводни документи и протокола за 
одобрението им по чл. 7, т. 7 от настоящия договор. 

У. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯЗ.АНЕ 

Ч л J O . Договорът има срок аа действие 12 /дщанадесет/ месеца н влиза в 
сила от подписването му, 

Чл .11, Договорът се пре^фатява: 
1. При изтичане на срока му; 
2- По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
3. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛ1-1ИТЕЛЯ без 

п равоприемсгво; 



4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 
производство по несъстоятелност или ликвидация; 

5, При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета 
на договора, включително при отнемане на лиценза. 

Чл> 12- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора 
при следните случаи: 

- Прн невъзможност да се осигури финшссиране за изпълнението на 
договора^ като възложителя не лължи на изпълнителя неустойки или 
обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършване до 
момента на прекратяване изпълнение, прието от Възложителя; 

- При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата по причини, които възложителят не е 
могъл да предви;щ, като в този случай не се дължат неустойки Ш1и 
обезщетения; 

- При пълно или частично неизпълнение, лошо iirin забавено изпълнение 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. НЕУСТОЙКИ 

Ч л Л З . Прн забава в изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,5% от месечното възнаграждение за всеки просрочен 
ден. 

Чл ,14. При забава в плащанията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,5% от месечното възнаграждение за всеки просрочен 
ден. 

Ч л Л 5 . Просрочието по чл. 13 се изчислява в работни дни. Наличието на 
забава се удостоверява: чрез изготвяне на изричен протокол от представители 
на възложителя, считано от изтичане на срока по чл. 7, т . 5 и т. 10Л; чрез 
отразеното в протокола по приемане на дейностите по чл. 7, ал. 7 за дейности 
по чл. 7, т. 6 и т. 10,2. 

ЧлЛ6 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за непредоставяне или 
неточно или ненавременно предосшвяне на услугата в случаите на 
непреодолима сила или случайни събития, представляващи обстоятелства от 
извънреден характер, които правят предрстазянето на услугата обективно 
невъзможно. 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
ЧлЛ 7. Всяка от страните се задължава да не разпространява 

конфиденциална информация, станала й известна по повод изпълнението на 
настоящия договор, на трети липа под каквато и ла било форма, както и да 
изисква от служителите сн изпълнение на съшите задължения за 
конфиден ци ал ност. 

ЧлЛЗ . Всяка огг страните се задължава да осигурява достъп до 
информация, свързана с функционирането на системите само и а пришшпа 



необходимо да се знае, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма нраво да предоставя 
информация за функционирането ма системите извън персонала, отговорен за 
изпълнението на договора. 

yilL ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл .19. За всички неуредени в настоящият д о г о в о р въпроси се прилагат 
разпоредбите на ЗЗД и другите приложими норми на българското 
закон одател ство. 

Чл.20. Възникналите спорове между страните по изпълнението на 
настоящия договор ще бъдат рсщавани чрез преговори, а при непостнгале на 
съгласие, спорът ще бъде решаван по съдебен път. 

Чл. 21, (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя Кирил Узунов - на длъжност 
служител по сигурността на информацията, тел. 9486 173. имейл: 
kiril.ttiainov@regi siTyagency.bg, за отговаряш п о координацията за 
изпълнението на договора от cipana на Агенция по вписванията за времето на 
действие на д о Е о в о р а . Определеното imvyt осъществява контрол по договора, 
подава сигнали при аварии с техниката, одобрява необходимостта от влагане 
на резервни частн и подписва всички протоколи,, съгласно настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя Станислав Йпрданов, тел: 0885 92 67 26, 
факс: 02 822 90 82, имейл: respromcompteci@mailbg, за отговаряш по 
координация за изпълиението на договора отстрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При смяна на отговорника другата страна се уведомява в 7-дневен 
срок. , , . . 

Настоящият договор се подписа s два еднообразни екземпляра - по едян 
за възложителя и за изггьлнителя. 

Приложение: J. Технически спецификации; 2. Техническо предложение; 
3- Ценово предложение 
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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
за 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

.Лзвътараншюнна лодлръиска па гехмическн системи ча сигурност -
Вндеонаблюленне, Техническа система за охрана. Система за контрол на 

Л1ХГГЬП 
в сградата на Агенция по вписванията в гр. София" 

I ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКРДПИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Описание на системите: 
М . Система з а контрол на достъпа и oxpaEia {СОД) 
Из1ралена е на базата ма конфолсн панел CONCfJ*T 4000, комплектован 
необходимия брой зонови разтнркггсл1^к клавиатури и четци 3aynpaEi:ieHH&. 
1.2. Система iu в и д с о н а б л Е о д с и н е 
Бажрана е на сър върна )Р плочформа и се състои от около 100 акп1вни 
броя вилcoкaл4q)и от ра:«л1тчнн производители, като записът ц 
сьхрар1ението на икформанняп! ес осъществява на видеосървъри със 
софпусрна 1Рплагформл Milestone. 
2, Изнсквяння към услугата 
2.1. Срок 33 изпълнение: 1 (една) година о т сключването н а договора за, 
H3nbjmeuue. 
2-2. Място на изпъ;гнениег сградата на Агенция по вписванията в тр. 
София, ул. .Ллнсавста Ьагряна" №20 . 
2.3. Изпълпнтелн] Ери()№1 ла мод'1ьржа в чгхническа ti фу>Екцмона ;та 
изправност ириетта за извън japannHOHHo обслужване техника и д;1 
pcajHi3HpQ ремонтни дейности н възстановяване на нейната 
рнбогоспособност при възникнали откози. 
2.4. Извъи гаранциоишга Т1;\пичсскп под,1рьжка се извършва съгласно 
изискванията ма фирмата- пр41нзв0днтел Н А Т С Х 1 Т Е С А Т А . 

2.5. Извън гаранционната техническа поддръжка включва следните 
дейности: 
2.3.1. Ежемесечна диагностика, профилактика, почистване на техниката. 
2.5.2. ремонт на лcфeкгиpaл^ггe устройства и под.ЧЯЕ1А с нови части на 
непоа'(ежаише на ремонт такива. Извършва се при ежемесечната 
профилактика, к о г а т о се установи необхолнмосг or рсмош, нлн при заявен 
п р о б л е м извън е ж е м е с е ч н а т а профн.тактгка. 



2.6. Дейностите no поцлръжката включват и предоставяне (гри 
необхо,1нмост па консултантска помощ и експертна подкрепа la бъдешо 
гехнаюгично paiBifrtic. 
2.7. Стойността на офертата включва труда и фанснортнитс разхо,̂ 1И за 
Н31гьрнген1тте профилактика и сервизно обслужва1 [ е . Резервни части н 
консумативи се доставят при нужда и се заплашат отделно п о ценова 
оферта представена от Изцълншеля и одобрена от Възложителя и след 
представяне на фактора. 
2.8. CepBiriHOTo й5слу:кване сс извършва по мсстона.\о}КДЕШ1ЕТО на 
техник-атв прн Вьз:южнтеля. Доп\ска сс от делни дсйносчи в техиическаш 
бази на Изпълнителя, за които е невъзможно или нецелесъобразно ла бъдат 
извъртени на място при Възложителя. Транспортът от мссшнахождението 
на пехинката при Bъ^JЮжитcля до техническата база и обрапсо е за сметка 
на Изнългнпеля, 
2.9 ИзIпълнителят сс залъ;гжана в срок до 30 д[Н1 след сключване на 
договор да извърши първоначална диагиостт1ка на сноемн-ге. в резултат на 
косго ше бъле изготвен приемателен протокол, съдържащ информация за 
състоянието, консгазация за е&е1ггуалпо необходим Р Е М О 1 П . подмяна, 
реинженсрин!, 6рак\ нане. 
3, Изисквания към сроковете D O предоставвне на услугата 
3.1. Време 33 реакция на възникнал проблем - до [ (един) работен ден Щ 
датата нв уведомяване. 
3.2. Време за отстрапяване на проблем, влияещ върху основната 
фуншноналпост на раошата cnereMtrre - до 3 (три) работни дни. 
4, Изнскванна към дикументираи? ма дейността по сервизното 
обслужване 
4.1. За всяка извършена дейност по извън гаранционната техническа 
поддръжка се изготвя и подписва в два екземпляра протокол о? 
СЕтециа;1исткге т Изпълнителя и упълномощеп представител на 
Възлсъжителя, U протокола се отразява извършената проверка. PCMOIRRA, ако 
е направен такъв. замен1;пите части, настройки и др. Протоколът е 
основание за излапа^1С на факгура от Изпълн1[теля и определя нейното 
съдържание, 
4.2. Издадената от Излълнитам фактура трябва да съдържа: 
4.2 J . Стойността т месечната абонамет на такса; 
4.2.2. Стойността на предоставена консултантско помощ по т. 2.6. 
Не се допуска фактлриране и Възложителя няма да заплаща отделно 
разходи за труд н транспортрш разходи при изтплнекне на услугата по 
извън гаранцнопната чехничсска поддръжка. Гсзн разходи се предвюклаг 
от и:*ггъ.жителя при офернране размера на месечната абонаментна токса. 
4.2.3. Стойността FIA вложените при извършен ремонт резервни части, 
оггисани в пр(ттокола пот, 4.1 - когато е н«аяо такава нужда. В този случай 
се съставя отделна фактура; 



4.3. За оси |т ,ряване ла достъп до местата на извършване на услугата. 
Изпълнителят трябва да представи списък с имена и телефони на 
специалисти, конто uic извъргпрд! ремо1гтшп"с и другн дейности. 
S. Гаранционни н сервизни условия: 
5.1. I аранцион1Г11 срок за извьршсн рсмою: минимум 30 дни. 
5.2. Време за р е а к щ 1 я и за извършване на диапюстика при възникнал 
проблем слел извършен ремонт: в рамките иа 1 (един) работен ден след 
«ппращале от страна на Възлож;1теля на заявка ja проблем, 
5.3. Време ча отстраняване на проблем: до 3 (три) работни дни след 
извъртиане на диагностиката и констатиране на пр^нисма, 
5-4- O T c r p a i w e a a c i o на възинкнач проблем се извършва па. ч(ЯСТО при 
Въхюжигсля, а когато това е невъзможно - в техническата база на 
Изпълнителя, 
5.5. Всички разходи по отстраня па ж т о на проблем, възникнал след 
извършен ремонт, както и фаиспортирансто на техниката от 
местоположението й при Възложителя ло сервиза и обратно е за сметка на 
Изпълнителя. 

1-11 готвил; 
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Сисп-ма ill Kompiyi ,tu ;uk,41,ii. i. LipjiWNi Aiumui. 

llltiJIIIHM 

I 
2, 

1, Декларирам, че ci.m (шкиннг c услонл»1( 
участие м прнлонатата документация и 1!рн;лсгин:1Я»ан11Я от мои учасп^ик ortomipji lui 
И1нск№тията гл участие. Смлиеен сьм с мостайсиигс *)» ш.ипжптсчя >сло11ня и с uptK'Kiu 
допжора (I III tipiiL-KtUM БИТ имражаш?) 

2. Л<.'к;]цр>(р<1м, TL- инли.пш!:!та irii iimi|iuHi-iiiJHt (i) >iih iipv.t.Kiwviiiii' c CPMIK (V[ 45 
ДНП, счикию от Jiuiara сшрелетсна ш KPUL-M срок ц\ т м \ •liiiciiu' h;i 1>ферити.\ 

-V 'Задьлжанам се. it слумай. че иасгойните прелл1гж-с11ис Гч.ле приепк .'ш*и 
качсствст» лейиоегнтс. подр^юии описани в Tcmiiiucckmic слсш«ф|1каиии и р ср 
iioL4)Mcnit в настожисто тсх1-гичсч;к« продложенис. 

4. J (ашуто 11ре;1Г101ксние с. както о)слна:. 
Сукун ill HiitivriiicHiic; 1 (елна) юлииа m сключването мп доювора та ишълиеиис. 
Ммего на итиълмеиис: crpai iuia т Дгсииия tio вписваницти в ip, Софни, \.\. 
„Глясанета b a i p s n a " М- 20. 
1Цс iiax'tbpii'caye а гсчнкчеека и фуикши«калии (ипраимост i i p n e i a i ^ т ичри.и 
rapaiiUhoiiiu> vx>c;i>%Hdiic (смгнка и п\с jx^ajiiniipaMC ремикши д е й н о с т ti 
кьтс1аиоиякане иа nciiiiiiTa paiurroeiutcooitoeT npir |11>л1икиали откати. 
rhfiiar rapaiiiintTHMata ю ч и и ч е с к а ио.гчр.жка ще ес MiHhputtut сьишин) н (нсквимия)а 
на ф]1рмшц- пронтнодпЕел на тсхиикнта. 
IhubH rapiumHOHiiaTJ 1е\мическо ноятрьжка ще ак-п1пчпаслел1*1ггс JieRnwnt: 

5.1, [-.жсмееечип .тиатшч.-тнка. ирофнтаетнка. иочиетаме пя leMinKUia, 
5.2. PcMoimipaiic ita дефекtKpajiiiTe ycip^iia*i(Ui и 1к>ллгяна е иоьи ч а с т Ш1 исио.гигжаицие 
на рсм1>111 LAIVIIIUI. Ц е се нчпърилк! при ежемесечнага профилактика, когато се устаиопм 
кео(1М>Л11мое1 рем1Ж1. и.in при «штеи itp̂ ioJieM итгл.н сжемееечиаг;! (1|хн|л1'и*К"тка 
6. Лсйноепис по по;цр1рЖка1а me B>ciki4iiur и иредьнгмняие при нео1>м>лнмос1 tia 
консул гаитека иомош и cK'Ciic^Tiiia mviKpcvia та окдеш.о lexi ioj ioi ичи1> ршьн 1ие. 
7. Стониоепа на п<}м.'р1ата uk,4h»41UI ф>да и i p a i i c H o p m H i e рачхоли та HiBbpjueiiHre 
ирофи.чактяки н ссрн1ино ооелуисиане. Ретсржт чаеги н коиехматим ее лоетаняг нри HVVKta 
и се та1Ша1Ц[п пт/цмио ио ценонп оферта ирслегакети o i иае и о пюре mi от Ш. и и ж н 1елн и 
след ире.тетаияие на факг^рц 
8. Ссрвииюто сЧхглужпаие т с Се Шйършна ио млтоначождсиисго на техниката при 
11|.»Л()ЖИтелн Доиуека се огле.тпн ле1ни.>сги и наша гечпичеека йатл, va коию е Hei.i.4MoAi*4I 
или HeneTL4-tiiit>p;mio ди Лкип И)14.р1нени на миао нри П><тложиle.'IH. Ipiiiurmpihi in 
местонахождение 11> иа re\HiiK;iia ир» jw тсхннческита бша н VUI|iarHo с м\ 
наша CMeiKa. 

V, '1ал)>лживаме се r срок ло 3(\ .чни слст склюмалие на дог<н«1р ла и'Н(ъри1им ньрноиачи..!)!) 
диа1Н^Х1Ика на еистемию. в |хм>Л1ит на коею ше пидс нтипнеи irpiicMaTCteH п1-кч1>кол. 

3. 



I 

сълфжнш М1и|и>рми1и1>1 til ct>cioHiiiK'i4i, huiK'iлинии \л с11С)1гз:1Л11о ш о̂Окплим JX'M44II. 
полмяма, рсинжсмсрнкг. йракмишс. 
10. BpoML* ш pcUKUiiM m,iiii!Kiuui ирии.юм ли 1 (ciitii) рлппгои лой пл 

11. Време та oivrpiiiiMiuiiic иа uptmncM, илияст нирху 1н:1иж1Ш1и фуикииоил;||ингг it;i piWHtuiiii 
ма cMciL-Miiic - ЛИ 3 (гри> раОопш лни. 
12- 4*1 UL'HKa triHbpinutia лсйткч но tiim.H tapii^inmttiinni ТОХШМЙЙ-КП 110ЛЛр1»жн;| tv 
мчшгии II ио.чинснц и :ifui екчсмилнр^ iiptvrnKtijt tu iiuiiiit crieiiiia:niciit н ym>.nk)MoiMUi 
ирсдстатггел iiu Въиюжнтсля. Н rip<iTOKOJia сс о|р<пя|и твършеи^та ироисрка. pcvimiu. aictf 
с miiipiint'ii TaiOiH. "шмснсмиic части. HacipoiiKii и лр. f IpoioKOJibr с ociiuwimiL- *у i m ; u m i i c (til 
фак1урн 1И \\'лс if oiipLMLvt̂  iiuihtoro съдьрнчлиис. 
11 И t, UUcMHtii от Hiic (|):i»v lypH (цс сьльржа: 
13.1. СЧойносгга на мсссчпаш .looiiiiMcimi:) таке»: 
1.1.2, C m i i t H i c n a ма мрсдоьгганспа консул n imcKJ itoMoiu no т. ft. 
Млш ли факгу pupil МС ir пчма jui iiptrrcip.i\ |\|мс ta чагикиижЮ на рлччодн ui tpy.i м 
ipatiLiiiiptnH fm't\ojUt iipii и»г1ь.ик'ино ма y c j i y i i n a no нлш.и iapiirmHOMiiniii i c x n m c c K u 
iiu^uiptjH^Ka. TejH рачходи ea ьключсми в рачмсра ма месечната аштлмсмтма такса. 
13.3, За стойността lui влаженHFL* при Jititi.piiicii ромплт pcwpnii i t часги. описали ь iipi^ioitai 
Ct: състаня oi/ itMim фак-iypa; 
14 la осигурльаис иа достъп ло мсааш иа ичнкрипитс на услмата. щс прслстаиим списък с 
имена И ivjicfJHtHH иа сисн)1алнстн. които ию нчььртки ремонтните и лругн дейшкгпк 
15 1 apiHiiitioiiL'H ср(.ж ia ияш.ршси ремопг: миииму м 30 дни. t 
!f) lipeMc la реакииц ii и шьршш^ис иа лиа1Ноетика кри ньн1нкнал npo6:icM слсл ичнъртеп 
ремонт: а ра.мкшс иа I (едни) paiHi^cii .icii CJICI И MipatnuHc от страна на възложителя иа 
TiiHhK'a la приолем. 
17. Нремс ча отстраняeajiti иа npc>5jie?>t: ;LO l i p i t ) работи лни елед и'Ш1>рн]}иН1с im 
juanitK'THKaiii и констатиране па проблема 
IS. Оифанянннстп на ньтннкнаа проплсм «ю сс тн^ртва иа място при Въгложиге;!». а 
когато товас исго^чможно - н наша те.\ннчоски oai i i , 
19. Гкички рпчходн по огитранннаие^ю иа н|ню;^ем. Н1линкт1а.и c:\cjx нчвъртеи ремонт, каки! 
и ip i iHei iopi i ipat iero на K'NHiiKaTa oi MCCIOI)OJU>WCHHCI<I \\ мри RvuiowHivjtM до серниt и 
i>opai но с ta наша сметка^ 

Подпис: 

Дата 

Име и флятлии 

Инпмеионаиис ма учшпшка 

;î ĥiH /(имн грон 

Viipuanieji 

дзи«1ч:<'тч>м]1'У11'' 
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„Пihi.MiiipamtiMiimii М(1Л'|р|>жка tm U ' M M I ' I C C K I I С И С Ю М И H I cMiypt io f i • 

jii4.-ii.M. M Lii>ianiii till AiamiiH no (iimi:(iaimtii:i ii ip ('«M[IIIH 

Ml 
Д Л Д „I'1'Х 11И)МП*У11" 

Ькпарпм. 11 tN - tp. <\н|жя. оГицииа „Плим/ки". KK."'ia\;ipini ||килрмка", 
li l l-KMicKi.M" yji.-KvKym" №2: 

11рлча11лчи!11|1Ю( Ikvojimi Лимшрпц. ViipaHiirxvi. l'-ГИ: Ш)50К4()М) 

tl 

Biai itpi.ika c iiyiiiitrmaTa микапа 'la m.'iiaratio iiu <м>шесч1№1|]| ii(»pi.<i4{i c 
ropciiiH:o'(ciii(H H |K ' , (ML ' I И СЛСЛ каю сс tai ioinavMc с локчмстаиимм la учасик-. сме 
ciajiiiciiM д;| iiim>jimiM и|4 'лмс1и ли <юл1сч:1 йената поръчка, п ciiOTtHriciTiHe с 
документацияIа m умастс и nyruMiMiiaia (мжаиа. като лро;иягпме слелипта цсии: 

Мрслааита i icim la ичт.лиеине иа лсйиосипе. ni-KT.iMCi иа обикчтпеиша поръчка 
- 522X00 При чиляли лассла шммееет и осем» лн. Gci JiJl(\ съпинчио 3873.60 (гри 
\||.1МЛ11 ncL'Mi-iimiH rcjicMjvcci и i p i i и t\Mi] лн> с HIW-II»4CII ДД1' ia iiciiiu q i o K иа 

I Ipc.'t lai aita la кеиа c ра111ролсл011а in Mi'ccii, както cjfcMHo; 

!_lotia lu шуифъжка иа система la вилс*> ииблюлсннс ЯО.ОО (<чх-мдесет) лв. Лп 

Цена «» тн»л;1рьжка на гсхиическа система ш очрина (COT) - 119.00 (cto и 
лсиетиидсссг j ли. Скл ДДС 

Ценя «11и>ддр'ьжка на систтемя та Koutptui на л*ч*п»»1 - 70.00 (се.^мдссет) лв. 6ei 
ДДС 

Посочениге цени включва! иснчкн ратлоди по нтпълн^нис на прслмсча иа 
норьчкал!, Гс са окончипслнн и (>опър1Ич111т in целия с(чж иа ннпклнсмне иа пор1и)каш. 
Онрслсденн са нри пълно ctHiMtcictiiiic с итнскниннята от документацията п 
нублнчиаш нокаиа. Считаме се обнърмни от шль.г*снията ti услоинята. l u v i i i с 
о4])ерта1а ни. до тгнчаие на срока W на аалидн1>ст. 

В посочените ценн са нключени ратчолн la труд и tpuHCHOpiim 1Ш1Чоди ирп 
шнишсние на услугата по и*въи i^punHHOHiiuTu технически нодгфьжка. 

Ctviieu fkt се посочат t(vnu т mKhtpujxvtt tut cutinvMimc, акишчтшц! ptmoiUi т 
itfpyf). профтактпки. mfHUivnnpm ч tip lu•o0xl^^m\tl^ ш пш)0р1,жн,шпа /\чс/нши части 

lau шмш KOMiunn'iimu iic ra нкишчечц a щчшта ti tfic се Оистисят при iiCfn'ixtn)iLutiini no 

npcOcmmwiut пфсрта. аш^ сьслисис и npcifCUKa t>m Цу^ли>жцтс:ш 


