Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на
„Български пощи” ЕАД”
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.1. Предмет: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна
стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
1.2. Място за изпълнение на поръчката: Централно управление на “Български пощи”
ЕАД, гр.София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31.
1.3. Срок за изпълнение на поръчката: до не повече от 1 (един) месец от датата на
сключване на договора.
1.4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от
крайния срок за получаване на предложението.
1.5. Оценяването на подадените оферти - Представените оферти ще се класират по
критерия „най- ниска цена”.
2. Изисквания за участие. Документи, които следва да се представят към офертата
Офертите се събират под формата на писмени предложения от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от
13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 02.09.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство”
на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан
Младенов”, № 1, бл. 31 на вниманието на Румен Дончев – и.д. директор на дирекция „ИКТ” и
трябва да съдържат:
2.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно
чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя
еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е
установено.
2.2. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт
ISO 9001:2000 или еквивалентен такъв с обхват, покриващ изцяло предмета на настоящата
поръчка и валиден към датата на подаване на офертата.
2.3. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на
стандарта за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен. Доказва се с приложен сертификат ISO
9001:2000 или еквивалентен за съответния производител.
2.4. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на
Възложителя /Приложение №2/. В образеца на техническото предложение, участникът следва
да декларира и опише в свободен текст техническите възможности и условията за изпълнението
на поръчката.
2.5. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без
ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение
/Приложение №3/, което задължително съдържа:
2.5.1. Предлаганата обща цена, следва да бъде в лева, без ДДС, съгласно образец на
ценовото предложение (Приложение № 3).
2.5.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на
договора.
2.5.3. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването
на предлаганата от него цена.
2.6. Административни сведения за участника съгласно образец (Приложение № 4).
2.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП съгласно образец (Приложение № 6).

3. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при
подписване на договора:
3.1. Парична гаранция за изпълнение на договора, представляваща 3% /три на сто/ от
стойността му.
3.2. Документи по чл.101 е от ЗОП
4. Технически изисквания.
4.1. Доставка на защитна стена – 2 броя
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Таблица 1
Защитна стена
Изисквания за услуга и място на
доставка
Услуга

Място на доставка на услугата

Технически изисквания на
възложителя

Доставка, монтаж, настройка и
гаранционна поддръжка на защитна
стена за нуждите на „Български пощи”
ЕАД
Централно управление на “Български
пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Академик
Стефан Младенов” 1, бл.31,

Изисквания към защитната стена
Мрежова Производителност

Минимум 8 Gbps

Производителност на система за
Минимум 1.4 Gbps
предотвратяване на прониквания (IPS –
Intrusion Prevention System)
Производителност при криптиране
Минимум 4.5 Gbps
(IPSec)
Брой нови сесии за секунда
Минимум 50 000
Брой политики на защитна стена

Минимум 10 000

Поддържа детайлна инспекция на
приложно ниво (deep packet inspection
DPI) за протоколи

Минимум HTTP, HTTPS, SMTP, FTP,
DNS, SNMP, SSH, SIP, H323, SQL,
CIFS
Active/Active, Active/Passive

Поддържа технологии за висока
безотказност (High Availability) със
запазване на активните сесии
Поддръжка на напълно изолирани
виртуални инстанции на защитната
стена в рамките на устройството
Поддържани протоколи за динамична
маршрутизация
Поддържани VPN протоколи
Поддържани криптиращи стандарти
Поддържа Jumbo Frames

Минимум 10 броя, включени в
предложената конфигурация
OSPF, BGP, RIP
Минимум IPSec, SSL VPN, GRE Tunnel
Минимум 3DES; AES; DH 1,2,5; X 509
сертификати; Xauth
Задължително

Разпознаване на приложенията
Минимум 2700 поддържани
генерирали трафика (например:
приложения
facebook, torrent, AOL, yahoo, youtube,
google и пр.)
Ползва функционалност за разпознаване Задължително
на географско разположение по IP адрес

Технически предложения
на участника

Ползва функционалност за защита от
BotNet мрежи
Ползва функционалност за блокиране
на IP адреси от глобална база данни с
репутация, която се подновява
регулярно
Ползва и обновява IPS (система за
предотвратяване на прониквания)
Предлага функционалност за
предотвратяване на изтичане на
чувствителни файлове (Data Leak
Prevention)
Филтрира достъп до сайтове на база
URL категория - по час/ден от
седмицата

Задължително

Обновява URL базата

Задължително

Поддържа над 70 URL категории

Задължително

Задължително

Задължително
Задължително, поддръжка на минимум
1000 шаблона
Задължително

Позволява интеграция с Microsoft Active Задължително
Directory за идентификация на
потребителите иницииращи трафик
Възможност за създаване на графични
Задължително
справки за използваните приложения,
трафик, категории и атаки.
Поддръжка на Quality of Service
Задължително
политики
Възможност за декриптиране на трафик SSL (входящ и изходящ), HTTPS
Защита от Denial of Service/Distributed
Denial of Service (DoS/DDoS)

Задължително

Изисквания за мрежови интерфейси
Налични мрежови интерфейси на
оборудването
Максимален брой интерфейси
(включително 802.1Q)
Възможни режими на инсталация

Минимум 10 x 1 Gbps Ethernet порта

Възможност за 802.3ad групиране на
интерфейси
Изисквания за резервираност на
устройствата
Минимум двойна резервираност на
устройствата

Задължително

Минимум 8192 броя
Routing и Transparent

Задължително

Изисквания за поддръжка
Гаранционна поддръжка

Минимум 36 месеца

Режим на поддръжката

24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365
дни в годината.
не по-голямо от 4 (четири) часа

Време за реакция
Софтуерна поддръжка
минимум

4.2. Общи изисквания.

Всички абонаменти, свързани с
функционалности за периодично
обновяване да са със срок не по-малък
от 36 месеца.

4.2.1. Предлаганите изделия трябва да са произведени от утвърден производител,
притежаващ сертификат за качество ISO 9001: 2000 или еквивалентен такъв с обхват, покриващ
изцяло предмета на настоящата поръчка.
4.2.2. Предлаганите изделия трябва да са нови, неупотребявани, оригинални и да притежават
сертификати за качество, съобразно изискванията на международно приетите стандарти за
качество, издадени от фирмата производител.
4.2.3. Техническите параметри на предлаганите изделия трябва да се потвърждават със
сертификат и/или оригинален технически материал от производителя.
4.2.4. Срокът на стандартната фирмена гаранция да е указан в официално писмо на фирматапроизводител.
4.2.5. Захранването на предлаганата техника трябва да бъде 220 V AC, 50 Hz, европейски
стандарт на кабели и конектори.
4.3. Изисквания към експлоатацията, надеждността и техническото поддържане.
4.3.1. Изделията са предназначени за непрекъсната експлоатация.
4.3.2. Всички абонаменти, свързани с функционалности с периодично обновяване на
софтуер и хардуер, трябва да бъдат включени в офертата за срок от……… /не по- малко от 36
месеца/.
4.3.3. При три непредизвикани и регистрирани дефекта, свързани със загуба на
работоспособността на изделието за период от 1 (един) месец, Изпълнителя е длъжен да замени
дефектиралото изделие с ново, при направено писмено искане от Възложителя.
4.4. Изисквания за гаранции и гаранционно обслужване.
4.4.1. Гаранционни срокове.
4.4.1.1. Изисква се пълна гаранция на оборудването за срок от минимум 36 месеца. За
начало на гаранционния срок на оборудването се счита датата на приемо-предавателния
протокол за доставка на оборудването при клиента.
4.4.1.2. При доставката се проверява комплектността на техниката. Подписва се приемно предавателен протокол и се издава гаранционна карта за всяка единица. В гаранционната карта
се описва серийния номер. В нея се посочват данни за контакт – адрес, телефон, факс, име на
служител на Изпълнителя.
4.4.2. Гаранционно обслужване.
4.4.2.1. Гаранционното обслужване трябва да се извършва на място, там където е
монтирана техниката, като всички разходи, включително транспортните, за осъществяване на
дейностите по възстановяване на конфигурацията и нормалния режим на работа на
оборудването в съответното местонахождение, са за сметка на Изпълнителя.
4.4.2.2. Времето за сервизна реакция да е не по-голямо от 4 (четири) часа за София, след
подаването на писмена заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на
заявката.
4.4.2.3. Срокът за отстраняване на повредата да е не по-голям от 1 ден, (до следващ
работен ден) за София. При невъзможност за отстраняване на повредата в този срок,
съответното оборудване се заменя с работоспособно от същия или по-висок клас.
4.4.2.4. В рамките на първите 30 (тридесет) дни от датата на доставка на оборудването,
Изпълнителят се задължава да подмени всички дефектирали устройства с нови.
4.4.2.5. При невъзможност да бъдат отстранени дефекти, появили се в гаранционния срок,
Изпълнителят заменя дефектиралото оборудване с ново.
4.4.2.6. Гаранционното сервизно обслужване следва да бъде осъществявано при спазване
изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на оборудването.
4.5. Допълнителни изисквания
4.5.1. Изпълнителят да обучи 4 броя специалисти от „Български пощи“ ЕАД за работа,
настройка и поддръжка на защитната стена. Обучението да се извърши на територията на
Изпълнителя за срок минимум от 3 работни дни.

Приложение №2
/образец на техническо предложение/
/наименование на участника/
ДО
ЦЕНТРАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
НА
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД УЛ. „АКАД.
СТЕФАН МЛАДЕНОВ" №1, БЛОК 31
1700 СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за
„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на
„Български пощи” ЕАД”
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,
В отговор на поканата за „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка
защитна стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, Ви представяме нашето техническо
предложение за изпълнение, като декларираме, че:
1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на
Техническите изисквания - Приложение №1 към публичната покана на възложителя.
2. Приемам/е да изпълня/им доставката по предмета на поръчката за срок от………… (не
повече от 1 (един) месец) от датата на сключване на договора.
3. Предлагам/е да изпълня/им доставката по предмета на поръчката, в съответствие с
Техническите изисквания /Приложение №1/ на възложителя, с място на изпълнение на услугата
на територията на: Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София 1700,
ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31.
* ...........................................................................................
4. Предлагам/е безплатната гаранционна поддръжка на устройствата за срок от
………../…………/ (не по -.малко от 36 месеца) от датата на подписване на протокола за
предоставянето му.
5. Предлагаме безплатно всички абонаменти, свързани с функционалности с периодично
обновяване на софтуер и хардуер за срок от………../…………/ (не по -.малко от 36 месеца) от
датата на подписване на протокола за предоставянето му.
6. Настоящата оферта е валидна за срок от….... дни /не по-малко от 60 /шестдесет/
календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите.
7. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето
ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин.
Дата:...../......./2013 г.

Подпис и печат: .....................
/длъжност и име/

Забележки:
*Участникът задължително представя подробно техническо описание на дейностите и
организацията на работа, които възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката съгласно
Техническата спецификация /Приложение №1/.

Приложение №3
/образец на ценово предложение/
/наименование на участника/

ДО
ЦЕНТРАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
НА
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД УЛ. „АКАД.
СТЕФАН МЛАДЕНОВ" №1, БЛОК 31
1700 - СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,
След като се запознах(ме) с изискванията за „Доставка, монтаж, настройка и
гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с
Възложител
„Български
пощи”
ЕАД,
подписаният
(те),
представляващ
(и)
................................................., заявявам (е) следното:
ПРЕДЛАГАМ (Е) Обща цена за изпълнение на поръчката за доставка, монтаж,
настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД,
съгласно условията на поканата, като стойността е в размер на ...……….………
(…………………….) лева без ДДС.
1. Начин на формиране на предлаганата единична цена.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и е
формирана по следния начин :
Брой
Ед.цена
Обща цена
№ Наименование на техниката(модули)

Обща цена в лева без ДДС :
2. Условия и начин на плащане.
Заплащането на цената по договора се извършва в български лева по банков път, с
платежно нареждане по сметката на Изпълнителя.
Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 15 календарни дни след
датата на получаване на фактурата и представяне на двустранно подписан приемно–
предавателен протокол за извършената доставка.
Цената се представя в български лева, без включен ДДС.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.
Дата: …………… 2013 г.

Подпис и печат: ..........................
1. ...............................
(длъжност и име)

Приложение № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :
......................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
......................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): .............................................................
ЕИК по ЗДДС: BG .....................................................................................................................
Телефон: .....................................................................................................................................
Факс: ...........................................................................................................................................
Електронен адрес : ....................................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция : .................................................................................................

4. Лице за контакти : ...............................................................................................................
Длъжност ..................................................................................................................................
Телефон .......................................................................................................................................
Факс ............................................................................................................................................

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде
възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в
пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).
.................................................................................................................................................
Титуляр на сметката
.................................................................................................................................................

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................

Приложение 5
ДОГОВОР
(проект)
за
„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на
„Български пощи” ЕАД”
Днес,….......................2013 г., в гр.София, между:
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от главния изпълнителен директор ПЛАМЕН
ПАВЛОВ, наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
2. ......................................, със седалище и адрес на управление гр. ........................, вписано
в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК № .................., представлявано от
.............. – ............. ........./длъжността на лицето/,
наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”
На основание чл.101e, ал.1 от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка
чрез публичната покана с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка
на защитна стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД” и утвърден от Възложителя
протокол от .................. г. от заседание на длъжностните лица, определени със Заповед №
.................. на главния изпълнителен директор на „Български пощи”' ЕАД, се сключи
настоящият Договор.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка,
монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена, във вид, качество и количество,
отразени в Техническото предложение /Приложение №1/, неразделна част от този договор.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява безплатно
гаранционно поддържане и профилактика на доставената техника.
ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на
действие……………………./не повече от 1 /един/ месец/.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3. За изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на.....................лв./.........................../, /сумата посочена от
участника определен за изпълнител/.
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от
.................... лева, /.................................... лева/, без ДДС по банков път в 15 /петнадесет/ дневен
срок след представяне на фактура, окомплектована с двустранно подписан приемно предавателен протокол, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ..........................................., клон
....................................., IBAN .............................................., BIC ........................................................

ІV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4. Поръчката е с място на изпълнение: Централно управление на “Български пощи” ЕАД,
гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялото количество от доставката,
извършва монтажа и настройката на техниката, в срок от .........календарни дни, но не по –късно
от 1 /един/ месец от датата на подписване на настоящия договор.
V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя техниката опакована по начин, годен за нейното
транспортиране до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без рискове за увреждането й.
VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
6. Собствеността върху доставената техниката, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на предаването й в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик
Стефан Младенов” №1, бл.31, гр.София, за което се съставя и подписва двустранен приемнопредавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на
подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове.
6.1. В приемно-предавателния протокол се указват получените количества /вид на
техниката, регистрационни номера и гаранционни карти/ и евентуално се отразяват видими
дефекти.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената сума в размер, начин и срок,
съгласно условията посочени в настоящия договор.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.2.1. да предаде цялото количество от доставката, извърши монтаж и настройка на
техниката в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Академик Стефан
Младенов” 1, бл.31, в срок от ..........календарни дни, но не по-късно от 1 /един/ месец.
7.2.2. да предаде техниката, като я окомплектова с необходимата техническа
документация, включително със сертификат за произход и гаранционни карти.
7.2.3. да осигури гаранционна поддръжка и профилактика на техниката при условията,
посочени в р.VІІI от договора.
7.2.4. да обучи 4 броя специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа, настройка и
поддръжка на защитната стена. Обучението да се извърши на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за срок минимум от 3 работни дни.
7.2.5. да предостави безплатна софтуерна и хардуерна поддръжка и всички абонаменти,
свързани с функционалности с периодично обновяване на софтуера и хардуера на устройствата
за срок от………../…………/ (не по -.малко от 36 месеца) от датата на подписване на протокола
по р. VI, чл.6.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
7.3.1. да получи доставката с монтаж и настройка на техниката, в срок по начин и цена,
определени в настоящия договор.
7.3.2. на безплатна гаранционна поддръжка и профилактика на техниката в срока и при
условията, посочени в р.VІІI от договора.
7.3.3. да получи обучение на 4 броя специалисти за работа, настройка и поддръжка на
защитната стена. Обучението се извършва на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок
минимум от 3 работни дни.
7.3.4. да получи безплатна софтуерна и хардуерна поддръжка и всички абонаменти,
свързани с функционалности с периодично обновяване на софтуера и хардуера на устройствата
за срок от………../…………/ (не по -.малко от 36 месеца) от датата на подписване на протокола
по р. VI, чл.6

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
7.4.1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в размер, по начин и в срок,
съгласно условията на този договор;
7.4.2. да приеме техниката в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София,
ул.”Академик Стефан Младенов” 1, бл.31 и да я прегледа.
7.4.3. да упълномощи представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане и
предаване на устройствата и подписване на съпровождащи документи..
VІІI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на техниката с
изискванията, посочени в Техническото предложение /Приложение №1/, нейната годност за
предназначението й, както и че същата отговаря на стандартите за качество ISO 9001-2000.
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява пълна гаранция на оборудването за срок
от……………….. /не - по малко от 36 месеца/. Гаранционният срок на доставената техника тече
от датата на съставяне на протокола по р.VI, чл.6. е: ...................(.........................) месеца.
8.3. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща безвъзмездно
отстраняване на отклоненията на техниката от техническите параметри, конкретизирани в
Техническото предложение /Приложение №1/.
8.4. Гаранционното обслужване трябва да се извършва на място, там където е монтирана
техниката, като всички разходи за осъществяване на дейностите, (включително транспортните),
по възстановяване на конфигурацията и нормалния режим на работа на оборудването в
съответното местонахождение, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.5. Незабавно след възникване на повреда, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена заявка с
информация за характера и условията, при които е възникнала повредата, до центъра за
приемане на заявките за обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е с работно време ......... или
на факс..................., e-mail ………… с информация за характера и условията, при които е
възникнала повредата.
8.6. До ......... (не-повече от 4часа) от получаване на писмената заявка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да предприеме действия за отстраняване на повредата, като последната бъде
отстранена в срок .......... (не по-голям от 1 ден) от датата на подаване на писмената заявка от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. /забележка: вписват се сроковете, посочени от изпълнителя в
предложението му, но не повече от 4 часа сервизна реакция, и не повече от един работен ден
за отстраняване на повредата(следващия работен ден, след деня на получаване на заявката)/.
8.6.1. За възникналата повреда, след пристигане на място на представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя двустранен констативен протокол, в който се описват характера
на повредата, установени дефекти и/или отклонения в техниката, начин за тяхното
отстраняване.
8.7. В случай, че констатираната повреда не може да бъде отстранена, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
заменя дефектиралото устройство с ново за своя сметка.
8.8. За първите 30 /тридесет/ календарни дни след подписване на протокола по р.VI, чл.6.,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за своя сметка всички дефектирали устройства с
нови.
8.9. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е
бил уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на гаранционния срок, същият е длъжен да
замени съответната част с нова или цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави
негодно за използване по предназначението му.
8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва профилактика на доставената
техниката, на всеки шест месеца в рамките на гаранционния срок, без да се прекъсва работният
процес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя и подписва двустранен протокол от
упълномощени представители на страните.
8.11. Извършването на апаратно разширение на техниката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
не ограничава гаранционните му права върху доставената техника.
IX. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1 При забава на плащанията по чл.3 от настоящия договор с повече от пет работни дни,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за
всеки просрочен ден върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 2 % от
стойността на договора.
9.2. При забавено изпълнение предмета на настоящия договор с повече от пет работни
дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% от
стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора.
9.3. При неизпълнение на останалите задължения на страните по договора, неизправната
страна отговаря за всички преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
10.1 При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя
парична
гаранция за изпълнение на договора в размер на ....................................................
(...............................................), представляваща 3 % /три на сто/ от стойността на договора,
преведена по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN
BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF
/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора
под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с
която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “Български пощи” ЕАД при
предявяване на сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата
гаранция следва да бъде 15 календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в
чл.2. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за
изпълнение на поръчката./ - избира се една от двете възможности
10.2 Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 15-дневен срок от изтичане
на срока му на действие и окончателното му изпълнение.
10.3 В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за
изпълнение на Договора не се възстановява.
10.4 В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задължения по този
Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за
изпълнение на Договора.
10.5 В случаите, посочени в т. 10.3 и т. 10.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси
обезщетение за вреди по общия ред.
10.6 Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
11.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т.2. и неговото изпълнение.
11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
11.3 Всяка от страните има правото едностранно да прекрати договора с писмено
предизвестие в случай на неизпълнение на задълженията по договора от другата страна. С
предизвестието се дава срок за доброволно изпълнение от неизправната страна, който не може
да бъде по-дълъг от 7 (седем) календарни дни.
11.4. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от
действащото българско законодателство.
ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
12.1. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от
действащото българско законодателство.
12.2. Споровете по тълкуването и прилагането на този Договор се решават по пътя на
преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване
пред съда по реда на ГПК.
12.3.Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по
чл.43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

ХІІІ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ
13.1. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във
връзка с настоящия договор, се изпращат в писмена форма и могат да се доставят лично или
чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, на следните адреси:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Адрес: ........................................
Факс: ..........................................
На вниманието на: .............................................. - управител
Банка: ....................................................................,
ІBAN ......................................., BIC ...............................
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Български пощи” ЕАД
Адрес: 1700 София, ул.”Академик Ст. Младенов” №1, бл.31
Факс: 962 53 29
На вниманието на: Пламен Павлов – главен изпълнителен директор
„РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД,
IBAN BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF

13.2. Лица за контакт:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име, Фамилия.........................
тел: .........................................
длъжност:................................
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име, Фамилия.........................
тел: .........................................
длъжност:................................
Договорът, заедно с описаните към него приложения се състои от ...... (...............................)
страници и бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА:
Приложение №1 –Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Приложение №2 –Техническа предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложение №3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложение №4 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора,
представляваща 3% /три на сто/ от стойността на договор
Приложение № 5 – Документи по чл.101е от ЗОП.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………
(Главен изпълнителен директор)

………………………………

Съгласували:
Директор на дирекция «Правнa дейност»................................................................................./ Д. Димитрова /
Директор на дирекция «Финанси и икономика»............................................................................./А. Желева/

Директор на дирекция «Информационни и комуникационни технологии»................................./Р. Дончев/

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Долуподписаният/-та,
ЕГН:..............., л.к. № .................., изд. на............. от МВР - ............, в качеството ми на
............................................... (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД,
член на УС и т.н) на............................................................................................ (изписва се точно
наименованието на участника - ФЛ/ЮЛ), със седалище и адрес на управление
..................................................................................................................................., ЕИК
..................... на Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет:
„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на
„Български пощи” ЕАД”, гр. София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, с
настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на обществена поръчка.
2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ................2013 г.

Декларатор:..................................

