НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
София 1000, ул. „Лавеле“ 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg

П О К А Н А
НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“ №8 в качеството си на възложител по
Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София,
ул. „Лавеле“ № 26, Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за:
„Доставка на дисков масив“, съгласно приложената техническа спецификация.
1. Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки
за доставка с код по CPV 30233141-1 - Масив от независими дискове с излишен капацитет
(RAID).
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник може да подаде своята оферта по пощата или в деловодството на
Предприятие „Язовири и каксади“ на адрес гр. София, ул „Лавеле“ № 26. Офертата следва
да е в запечатан непрозрачен плик, попълнена съгласно приложения образец, с всички
съпътстващи я документи, описани в нея.
Върху плика се посочват адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на
поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, (факс), лице за контакт
и електронен адрес.
Офертата да съдържа: попълнена оферта – образец с приложенията към нея.
В случай че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, същият
заявява това обстоятелство с декларация (по приложения образец) В този случай, участника
трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите задължения, като
представи декларация-съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват
подизпълнителя.
Подизпълнителя трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и
дела от поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за
отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът представя за всеки от
подизпълнителите информационен лист и декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена
поръчка.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в приложената
техническа спецификация. При разглеждане на техническите предложения, при
необходимост може да се изисква разяснения за заявени от участника данни и/или
допълнителни доказателства, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото предложение на участниците.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения
към настоящата покана образец на оферта.
Оферти, за които е установено, че са получени след обявения срок, както и такива които не
отговарят на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана и на
техническата спецификация, не подлежат на оценяване и класиране.
3.

Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 07.03.2018 г., на адрес:

НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ № 26, всеки работен
ден от 8:30 до 17:30 ч. в деловодството, или по пощата.
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За допълнителна информация: Предприятие „Язовири и каскади“, инж. С. Атанасов, тел:
029885615, вътр. 2202.
4.
Валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от датата, определена за
краен срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през
което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт,
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права за
представляване на участника, както и право да оформя, подписва, подава и получава
всички документи за участие в настоящата процедура по ЗОП или процедури по ЗОП.
• При несъответствие между единична и обща цена участникът ще бъде предложен
за отстраняване.
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи стойност ще се взима предвид
изписаната с думи.
Цените в офертата следва да бъдат в български лева, без ДДС.
5. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена“.
4. Прогнозна и максимална стойност
Прогнозната максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 25 000 лв.
без ДДС. Участниците подали оферта над тази стойност няма да бъдат допуснати до
оценка и класиране.
6. Условия и начин на възлагане и плащане.
6.1. Изпълнението на доставката не може да бъде повече от 60 календарни дни, считано
от датата на възлагането на поръчката.
6.2. За изпълнение на поръчката ще се сключи писмен договор. Не се предвижда авансово
плащане.
6.3. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката, с класирания на първо
място участник, определен за изпълнител.
6.4. Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е
3 % (три на сто) от стойността на договора.
6.5. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция
или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
6.6. Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
6.7. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под
формата на парична сума, тя се превежда на НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ по
банкова сметка в лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и BIC: CECBBGSF или да се
внесат в касата на предприятието.
6.8. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на
банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена съгласно условията на договора.
6.9. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за
изпълнение на поръчката.
6.10. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то
същата задължително следва да бъде за целия период на изпълнение на договора.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
6.11. Плащане - 100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни,
считано от датата на получаване на данъчната фактура - оригинал, след представен приемо
– предавателен протокол, подписан без забележки.
8. Изисквания към доставката:
8.1. Дисковият масив следва да се достави ФРАНКО - НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и
каскади” гр. София, ул. Лавеле № 26:
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8.2. Дисковият масив да бъде доставен в подходяща опаковка, която да предпазва от
повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането му до мястото на
изпълнението;
8.3. Дисковият масив да бъде доставен в рамките на установеното работно време на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в интервала от 08:30 часа до 17:30 часа, от понеделник до петък.
За доставката се съставя двустранен протокол за наличността на всички компоненти,
модули, възли, устройства и аксесоари от окомплектовката на дисковия масив.
Изпълнителят уведомява Възложителя за деня и часа на доставка.
Контактно лице на Възложителя е: инж. Петър Ташков, системен администратор,
тел:+359889708277, факс:+35929816553, p.tashkov@dams.nek.bg.
9. Изисквания към участника
Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008
или ISO 9001:2015 с обхват, сходен с предмета на поръчката (дистрибуция/ продажба/
сервиз) или еквивалент. Предлаганите изделия е необходимо да са от производител,
притежаващ валиден сертификат за качество ISO - 9001:2015 или еквивалент, издаден на
производителя. Участникът да разполага с възможности за осигуряване на гаранционна
поддръжка и сервизно обслужване на дисковия масив.
Във връзка с тези обстоятелства участникът следва да представи копие от валидни към
датата на подаване на офертата сертификати - ISO 9001:2015 за фирмата - производител
за производство на дисковия масив, като и ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, с обхват,
сходен с предмета на поръчката или еквивалент. Участникът следва да представи писмена
оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и извънгаранционен сервиз на
името на фирмата-участник.
10. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Попълнена по образец оферта, с приложения;
Парафиран проект на Договор;
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо);
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
Сертификат за управление на качеството на участника;
Сертификат за управление на качеството на фирмата-производител за дисковия масив;
Документ, удостоверяващ оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и
извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга;
Справка административни сведения на участника.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Образец на оферта;
3. Проект на договор;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от

ЗОП);
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
7. Декларация от подизпълнител;
8. Административни сведения.
С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ – ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
инж. М. Иванов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Цел на изпълнението: Доставка на дисков масив.
№

2. Технически изисквания:
Тип хардуер

Характеристики

1 Контролер

SAN, Dual controller

2 Кеш памет

Data (read/write) cache + system memory минимум
16GB за масива

3 Защита на кеш паметта

Информацията в кеш паметта да бъде съхранена
при срив на захранването, не с батерии, а със
суперкондензатори и compact flash.

4 Хост интерфейс

4 хост порта за всеки контролер

5 Включени HDD

12 броя 1,2ТB 12G SAS 10K 2.5in Enterprise HDD

6 Поддържани HDD

24 SFF SAS/MDL SAS/SSD/SED в основното шаси

7 Разширяемост

Дисковият масив трябва да поддържа
разширяемост най-малко до 192 SFF диска

8 Поддържан капацитет

614TB посредством SFF(2,5in) SAS enterpriseclass дискове и разширителни шасита

9 Disk Drive and Enclosure
Protocol Support

12 Gb SAS – Serial Attached SCSI

10 Интерфейси

За всеки контролер:
– 4 SFP, поддържащи 8Gb/16Gb FC
свързаност
– Management Ethernet port
– Expansion port
Да поддържа преминаване към 10Gb iSCSI само с
подмяна на SFP модулите
Възможност за работа с 16Gb Fibre Channel

11 SFP модули

4 броя 8 или 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+
Transceiver

12 Оптичен кабел

4 броя 5m Multi-mode OM3 50/125um, за връзка с
доставените Fibre Channel SFP модули

13 RAID поддръжка

RAID 1, 5, 6, 10

14 Hot Plug

Да позволява подмяна/надграждане на всеки един
компонент, включително разширителните шасита,
без спиране на работата.

15 Поддръжка на моментни
копия(snapshots)

Дисковият масив трябва да поддържа 64 и да има
възможност да поддържа 512 моментни копия.

16 Поддръжка на логически
дялове(LUN)

Дисковият масив трябва да поддържа поне 512
логически дяла(LUN).
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17 Захранване

AC 220V, мин. 2 броя захранващи блокове,
резервирани, технология hot-plug отговарящи на
изисквания за енергийна ефективност, мин. 92%,
Поддръжка на независими захранващи линии –
мин. 2

18 Тип на корпуса

Не по-голям от 2U. За монтаж в сървърен шкаф.
Вентилаторите на шасито да са с автоматичен
термоконтрол на оборотите.

19 Поддържани операционни системи Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2012, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux,
VMware и моделът да присъства в списъците за
съвместимост на Microsoft.
20 Управление

Да е включен софтуер с графичен интерфейс за
начално конфигуриране, управление и
наблюдение на статуса.
Да позволява отдалечен достъп през интернет
браузър и команден ред(CLI).
Ethernet порт за управление.
Поддържани протоколи: SNMP, SMI-S, SSL, SSH,
SMTP, FTP, HTTP,Telnet

21 Лицензи

Да бъдат включени лицензи за следните
функционалности за максималното разширение на
дисковото пространство на масива:
- моментни копия (snapshot) – минимум 64;
- thin provisioning;

22 Поддържани стандарти

ENERGY STAR сертификат
EN 60950-1
EN55022
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN 55024
или съответните аналогични

23 Гаранция

Минимум 36 месеца върху всички елементи,
осигуряващи цялостна работоспособност на
масива.

3. Изисквания към документацията
− Гаранционна карта;
− Декларация за съответствие с техническите параметри;
− Декларация, че участникът ще достави нов неупотребяван дисков масив и същия
фигурира в официалната производствена листа на производителя;
− Сертификат за качество ISO 9001:2015 на фирмата-производител за дисковия масив.
− Писмена оторизация от производителя за дистрибуция, гаранционен и
извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга;
− Сертификат за качество ISO 9001:2008 или 9001:2015 на фирмата-участник.
4. Изискване към гаранционното обслужване
− Минимално 3 години. Гаранционното обслужване включва всички разходи и всички
модули, възли, устройства и аксесоари от окомплектовката.
5. Срок за изпълнение
− Не повече от 60 календарни дни.
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

……………………………………………………………………..
/участник/

ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
УЛ. “ЛАВЕЛЕ” № 26
СОФИЯ
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на дисков масив“
След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним
настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на техническата
спецификация за поръчка, с предмет „Доставка на дисков масив“
Подписаният……............................................................................................, заявявам,
че съм съгласен да изпълня поръчката, при следните условия:
1.
Цена на доставката е ………………(…………………с думи…………..……….…..лв.) без
ДДС.
В така предложената сума за изпълнение на поръчката са включени всички разходи
за изпълнение на поръчката.
2.
Срок за изпълнение – …………………….. (не повече от 60 календарни дни) считано
от сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка.;
3. Гаранционен срок:
………… (не по-малко от 36 месеца). В рамките на посочения гаранционния срок се
задължаваме да извършим гаранционно обслужване на всеки компонент, модул, възел,
устройство и аксесоар от окомплектовката на дисковия масив в срок до 15 календарни дни,
считано от подадената заявка за евентуално настъпил дефект, който нe позволява на
дисковия масив да работи според предназначението му със зададените от производителя
параметри;
4. Доставката ще осъществим на адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле № 26;
5. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно подписан
приемателно-предавателен протокол и фактура – оригинал;
6. Декларираме, че при доставката ще бъдъдат спазени техническите параметри и
изисквания на техническата спецификация;
7. Декларираме, че ще доставим нов неупотребяван дисков масив, като същия фигурира в
официалната производствена листа на производителя;
8. Декларираме, че сме съгласни с клаузите в така приложения проект на договор;
9. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“;
10. Съгласни сме да се придържаме към предложението си в срок до 90 /деветдесет/
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти;
11. При изпълнението на поръчката ще ползваме/ няма да ползваме подизпълнител.
(ненужното се зачерква)

Приложения:
1. Техническа характеристики на предлагания дисков масив;
2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
5. Декларация от подизпълнител;
6. Административни сведения;
8. Сертификат за управление на качеството на фирмата-производител за дисковия
масив;
9. Сертификат за управление на качеството на участника;
10. Документ за оторизация от производителя за диструбуция, гаранционен и
извънгаранционен сервиз на името на фирмата-участник в търга;
11. Парафиран проект на договор.

Дата : .............2018 г.

Подпис и печат :
……………………………
(длъжност и име)

Образец на оферта

2/2

ОБРАЗЕЦ
Технически характеристики на предлагания дисков масив
……………………………………………………………………..
/участник/
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
УЛ. “ЛАВЕЛЕ” № 26
СОФИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Предлагаме на Вашето внимание
Технически характеристики
на предлагания дисков масив
№

Тип хардуер

Изисквани характеристики

1 Контролер

SAN, Dual controller

2 Кеш памет

Data (read/write) cache + system memory минимум
16GB за масива

3 Защита на кеш паметта

Информацията в кеш паметта да бъде съхранена
при срив на захранването, не с батерии, а със
суперкондензатори и compact flash.

4 Хост интерфейс

4 хост порта за всеки контролер

5 Включени HDD

12 броя 1,2ТB 12G SAS 10K 2.5in Enterprise HDD

6 Поддържани HDD

24 SFF SAS/MDL SAS/SSD/SED в основното шаси

7 Разширяемост

Дисковият масив трябва да поддържа
разширяемост най-малко до 192 SFF диска

8 Поддържан капацитет

614TB посредством SFF(2,5in) SAS enterprise-class
дискове и разширителни шасита

9 Disk Drive and Enclosure
Protocol Support

12 Gb SAS – Serial Attached SCSI

Предложени характеристики

10 Интерфейси

За всеки контролер:
– 4 SFP, поддържащи 8Gb/16Gb FC
свързаност
– Management Ethernet port
– Expansion port
Да поддържа преминаване към 10Gb iSCSI само с
подмяна на SFP модулите
Възможност за работа с 16Gb Fibre Channel

11 SFP модули

4 броя 8 или 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+
Transceiver

12 Оптичен кабел

4 броя 5m Multi-mode OM3 50/125um, за връзка с
доставените Fibre Channel SFP модули

13 RAID поддръжка

RAID 1, 5, 6, 10

14 Hot Plug

Да позволява подмяна/надграждане на всеки един
компонент, включително разширителните шасита,
без спиране на работата.

15 Поддръжка на моментни
копия(snapshots)

Дисковият масив трябва да поддържа 64 и да има
възможност да поддържа 512 моментни копия.

16 Поддръжка на логически
дялове(LUN)

Дисковият масив трябва да поддържа поне 512
логически дяла(LUN).

17 Захранване

AC 220V, мин. 2 броя захранващи блокове,
резервирани, технология hot-plug отговарящи на
изисквания за енергийна ефективност, мин. 92%,
Поддръжка на независими захранващи линии –
мин. 2

18 Тип на корпуса

Не по-голям от 2U. За монтаж в сървърен шкаф.
Вентилаторите на шасито да са с автоматичен
термоконтрол на оборотите.

19 Поддържани операционни системи Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows
Server 2012, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux,
VMware и моделът да присъства в списъците за
съвместимост на Microsoft.
20 Управление

Да е включен софтуер с графичен интерфейс за

начално конфигуриране, управление и
наблюдение на статуса.
Да позволява отдалечен достъп през интернет
браузър и команден ред(CLI).
Ethernet порт за управление.
Поддържани протоколи: SNMP, SMI-S, SSL, SSH,
SMTP, FTP, HTTP,Telnet
21 Лицензи

Да бъдат включени лицензи за следните
функционалности за максималното разширение на
дисковото пространство на масива:
- моментни копия (snapshot) – минимум 64;
- thin provisioning;

22 Поддържани стандарти

ENERGY STAR сертификат
EN 60950-1
EN55022
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN 55024
или съответните аналогични

23 Гаранция

Минимум 36 месеца върху всички елементи,
осигуряващи цялостна работоспособност на
масива.
Посочените данни и технически характеристики са неразделна част от представената оферта за участие в обявената обществена
поръчка с предмет: „Доставка на дисков масив“.

Дата : .............2018 г.

Подпис и печат :
……………………………
(длъжност и име)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
№……………………………..

Днес,......................... 2018 г., в гр. София, между:
„Национална електрическа компания“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“
№ 8 в качеството си на Възложител чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК
0006493480375 гр. София, район Възраждане, ул. „Лавеле“ № 26, п.к. 1000, представлявано
от Милчо Иванов – Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
………………………………………………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след проведен
избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дисков масив” се
сключи този договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави срещу заплащане
дисков масив, съгласно условията на настоящия договор, техническата спецификация и
оферта представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е ……………………………………. лева
съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

без ДДС,

(2) Посочената в чл. 2, ал. 1 цена е образувана ФРАНКО - НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и
каскади”, гр. София, ул. Лавеле № 26.
(3) Цената по чл. 2 ал.1 формира цялостното и окончателното възнаграждение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като включва всички разходи за изпълнение предмета на договора.
(4) Заплащането на цената по Раздел ІІ, чл. 2. (1) от настоящия договор се извършва по
банков път, както следва:
100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни, считано от датата
на получаване на данъчната фактура – оригинал, след представен приемо – предавателен
протокол за доставка, подписан без забележки.
Банковите разходи в банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в
банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка:
IBAN:
BIC:
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ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. При подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията му по договора в една от следните
форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез по-критие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Представянето на гаранция за
изпълнение е условие за подписване на договора.
Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е 3% (три на сто) от общата му стойност и
възлиза на: ………………………………………………………………….(цифром и словом).
Чл. 5. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предпочете да представи банкова гаранция, същата
следва да е безусловна и неотменяема, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът на
валидност на банковата гаранцията следва да е до 30 (тридесет) календарни дни, след
изтичане на гаранционния срок. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху предоставения депозит, като
гаранция за изпълнение.
Чл. 6. Ако в процеса на изпълнение на договора, се окаже, че срокът на валидност на
банковата гаранция не покрива целия период, в рамките на 10 (десет) работни дни преди
изтичане на валидността й, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на валидност на
вече издадената гаранция и да удостовери това обстоятелство пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В
случай, че не бъдат изпълнени тези задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира
съществуващата банкова гаранция в пълния ѝ размер
Чл. 7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предпочете да внесе гаранцията за изпълнение под
формата на парична сума, тя се превежда по банкова сметка на НЕК ЕАД Предприятие
„Язовири и каскади“ в лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и BIC: CECBBGSF. Паричният
депозит може да се внесе и в касата на предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул.
„Лавеле“ № 26.
Чл. 8.(1). Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за
вреди и/ или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде обект на прихващане,
включително за вземания за неустойки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при предявени
претенции за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои в пълен размер предоставената гаранция за
изпълнение на договора в случай на неизпълнение на което и да е задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор, както и в случаите на прекратяване/разваляне на договора
по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. Гаранцията за изпълнение на договорните задължения се освобождава в срок до 30
календарни дни след изтичането на гаранционния срок на дисковия масив.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 11. (1) Срокът за доставка на стоката предмет на договора е до …………. календарни дни
(не повече от 60 (шестдесет календарни дни)), считано от подписването на настоящия
договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави дисковия масив - предмет на договора, в
рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в интервала от 08:30 часа до
17:30 часа, от понеделник до петък. За доставката се съставя двустранен протокол за
наличността на всички компоненти, модули, възли, устройства и аксесоари от
окомплектовката на дисковия масив, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническа
оферта.
(2) Дисковия масив предмет на доставката следва да бъде съставен от компоненти, които да
са нови, неупотребявани, изработени качествено и от качествени материали, в необходимата
комплектност и да отговарят на европейските стандарти и изискванията за безопасност при
експлоатацията им.
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(3) Доставеният дисков масив и неговите компоненти - модули, възли, устройства и аксесоари
от окомплектовката следва да съответстват точно по характеристики и параметри на
посочените в оферта.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при приемането на доставката, да извърши преглед на
доставената стока и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички открити, липси, несъответствия и
явни недостатъци, като същите се описват в протокол и не се приемат. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да достави и/или да подмени стоката (или част от нея), в срока по чл.11, ал.1 от
настоящия договор, а ако е след този срок, се начисляват неустойки, съгласно раздел ІХ от
договора.
(5) В случай, че бъдат открити дефекти и несъответствия на доставената стока в
гаранционния срок, същите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и в срока по чл.12,
ал.3 от договора. При неспазване на посочения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка
съгласно раздел ІХ от договора.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури такава опаковка на стоката, предмет на договора,
която да я предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането й до
мястото на изпълнението, посочено в договора.
(7) Стойността на опаковката е включена в договорната цена. Маркировката на доставените
изделия следва да съдържа серийния им номер и/или номера на гаранционната им карта.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на
неподходяща опаковка, неподходящ транспорт или опаковане с некачествени материали. В
случай на повреди, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, съответно неподходящ
транспорт, установени след подписване на приемо - предавателния протокол,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови щетите за своя сметка, като подмени повредените
стоки, в срока по чл.11, ал.1 от настоящия договор, а ако е след този срок, се начисляват
неустойки, съгласно раздел ІХ от договора.
V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 12. (1) Гаранционният срок на стоката, предмет на договора е …………………. (минимум
36 месеца), считано от датата на подписване на двустранния протокол за приемането на
доставката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя един брой оригинал на гаранционна карта за целия
дисков масив или оригиналите на необходимия брой гаранционни карти за компонентите от
които е съставен - модули, възли, устройства и аксесоари от окомплектовката. Гаранционната
карта (карти) съдържа серийния номер на конкретното изделие.
(2) Гаранционния срок ще бъде удължен с времето на престоя, при условие, че дисковия
масив не може да бъде въведен в експлоатация по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за негова сметка.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка (включително транспорт) ремонт
и/ или замяна на стоката или част от нея, предмет на договора. Ремонтът/замяната се
извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от получаване на уведомление
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнал проблем/дефект, който нe позволява на дисковия масив да
работи според предназначението му и/или със зададените от производителя параметри. При
неспазване на посочения в предходното изречение срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да
предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефекта/дефектите, като рискът и
разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
правата си по този договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоката, предмет на договора в уговорения в
този договор срок, в обем и качество, съгласно оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на
изпълнената от него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка, съгласно условията на настоящия
договор.
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VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. Да изпълни доставката, предмет на този договор, в срок съгласно представената
оферта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията на работа по доставката и контролира
нейното изпълнение.
Чл. 16. Да упълномощи свой представител, който да участва при предаването на доставката.
Чл. 17. Да достави стоката, предмет на договора, придружени с предвидените в офертата и в
техническата спецификация документи.
Чл. 18. Да отстранява за своя сметка в гаранционния срок недостатъците в качеството на
стоката, предмет на договора.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да възлага нито изцяло, нито частично задълженията си по
този договор на трето лице, освен ако не е оповестил предварително намерението си да
ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие от
извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и
намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.
Чл. 21. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Страната не може да
се позове на непреодолима сила, ако е била в забава по собствена вина.
Чл. 22. С настъпването на непреодолима сила се спира изпълнението на договора. След
възстановяване на изпълнението на договора срокът му се удължава с времето, през което е
била налице непреодолимата сила.
Чл. 23. Когато действието на непреодолима сила продължи повече от двадесет календарни
дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.
ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 24. (1) При неизпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече
от 10% от стойността на Договора.
(2). При нарушения на задълженията по раздел ХІІ чл.34, чл.35 и чл.36 от настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.
Чл. 25. При забавяне на плащанията по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс
2 пункта върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на
договора.
Чл. 26. Неустойка по този договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на
претенциите. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си
да изплати размера на дължимата неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази
стойност от гаранцията за изпълнение на договора или да я удържи от плащането.
Чл. 27. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да
търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка,
доказани по съответния ред.
Чл. 28. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен
от действащите нормативни актове, а неустойките се прихващат от съответното плащане. За
извършване на прихващане на насрещните вземания, страните подписват протокол за
прихващане, към които се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на
неустойката.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. Настоящия Договор може да бъде прекратен в следните случаи:
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(1) С изтичане срока на договора;
(2). В случаите на непреодолима сила, съгласно чл. 23 от договора;
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след писмено предизвестие, изпратено до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 10 /десет/ календарни дни предварително, да развали този договор при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на едно или повече от задълженията му, за което
той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок. Писменото
предизвестие трябва да съдържа информация за допуснатото неизпълнение. При
прекратяване на договора на това основание ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за
изпълнение на договорните задължения в пълния ѝ размер.
Чл. 31. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да
изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл. 32. При прекратяване на договора страните подписват двустранен протокол за уреждане
на финансовите им взаимоотношения.
XI. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
Чл. 33. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

име: Петър Ташков

име

адрес: София, ул. „Лавеле“ №26

адрес:

тел:+359889708277

тел:

e-mail: p.tashkov@dams.nek.bg

e-mail:

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 34. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия
договор.
Чл. 35. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или изгода на трети
лица.
Чл. 36. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя, следва
да бъде върнат след прекратяването на договора.
ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и представяне на гаранция
за изпълнение.
Чл.38. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс на адреса на съответната страна, по
посочен e-mail на съответната страна или предадени чрез куриер срещу подпис от
приемащата страна.
Чл. 39. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства,
изискващи съставянето на двустранни документи, заинтересованата страна отправя до
другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Страната е длъжна
да отговори в тридневен срок след уведомяването.
Чл. 40. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по
взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се решава при спазване
разпоредбите на българското право.
Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните, всеки със силата на оригинал.
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Неразделна част от Договора са следните приложения:
1.

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.

Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на дисков масив“
Долуподписаният/ната/
с ЕГН

,

представляващ

в качеството си на
със седалище

и

адрес на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (освен ако не съм реабилитиран) за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253
- 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
Дата:

г.

Декларатор:

Забележка: Настоящият образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на дисков масив“
Долуподписаният/ната/
с ЕГН

,

представляващ

в качеството си на
със седалище

и

адрес на управление:

, тел./факс:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

,
,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и
на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. (5) от ЗОП;
3. За участникът, който представлявам, не е установено, че:
3.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.

Дата:

г.

Декларатор:

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, настоящата
декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният/ната/
с ЕГН
в качеството си на

със седалище
и адрес на управление:
,

Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
дисков масив“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:

г.

Декларатор:

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие от подизпълнител/и

Долуподписаният /-ната
с ЕГН

,

представляващ/а
на

в качеството си
със седалище

и адрес на управление:

,

тел./факс:

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията

с ЕИК №

, ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

сме съгласни да участваме като подизпълнител на
(името на участника)

при изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на дисков масив”
Видовете дейности, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

2018 г.

Декларатор:

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Фирма на участника :
.............................................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
.............................................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър: .........................................................................................................................
Представляващ фирмата, съгласно регистрацията ………………………………………………………….
ЕИК по ЗДДС: BG ..............................................................................................................................................
Телефон: ............................................................................................................................................................
Факс: ...................................................................................................................................................................
Електронен адрес : ..........................................................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция : .......................................................................................................................
4. Лице за контакти : .......................................................................................................................................
Длъжност ..........................................................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................................................
Факс ....................................................................................................................................................................

Дата : .......................2018 г.

Административни - сведения

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

