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, чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК 0006493480375 гр. София, ул. „Лавеле“
№26, Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за: „Абонамент
за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“ терминал) и
VoIP телефония“, на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, съгласно приложената
техническа спецификация.
1. Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 3. от Закона за обществените
поръчки с код по CPV – 64214100 – 1 – Услуги по даване под наем на сателитни връзки
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник може да подаде своята оферта, попълнена съгласно приложения образец, с
всички съпътстващи я документи, описани в нея, по пощата или в деловодството на НЕК
ЕАД, Предприятие „Язовири и каксади“ на адрес гр. София, ул „Лавеле“ №26.
Върху плика се посочват адресът, определен за предаване на офертата, наименованието
на поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертите могат да се изпратят и на e-mail: office@dams.nek.bg, в сканиран вид, с подпис и
печат. Необходимо е да се посочат 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.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в приложената
техническа спецификация.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения
към настоящата покана образец на оферта.
Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, в това
число на техническите спецификации, не подлежат на оценяване и класиране.
2.1. Краен срок за представяне на офертата е 17:00 часа на 20.11.2018 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, или на e-mail: office@dams.nek.bg.
За допълнителна информация: НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, инж. Петър
Ташков – системен администратор, отдел „ИКТ, КИП и А“, тел: 02/ 988 56 15, вътр. 2205.
2.2. Валидност на офертата – 60 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.
• При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната.
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи.
3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена“
4. Прогнозна стойност на поръчката 24 000 лв. (без ДДС) за срок от две години.
5. Условия и начин на възлагане и плащане
5.1. Изпълнението на услугата се осъществява по договор за срок от 2 (две) години.
5.2. Плащане – ежемесечно по банков път до 10 дни след всеки отчетен период (месец),
след представена фактура – оригинал. Десет дневният срок започва да тече от получаването на фактурата.
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НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

София 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническа спецификация;
2. Образец на оферта;
3. Справка административни сведения на участника;
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 за участие от подизпълнител/и в обществената поръчка (когато
е приложимо);
8. Декларация от участника за подизпълнител(по чл. 66, ал. 1 от ЗОП);
9. Договор – проект.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

„Абонаментна поддръжка за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“
терминал) и VoIP телефония“ 2018
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ – ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
инж. М. Иванов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Цел на изпълнението: Подновяване на абонаментен договор за доставка на сателитна комуникация и VoIP гласова услуга посредством 18 броя „TOOWAY“ сателитни
терминали и VoIP рутер “Motorola VT2542” Vonage собственост на предприятие „Язовири и
каскади“.
2. Технически изисквания:
Оборудване за сателитна комуникация във всички 18 обекта е еднотипно и се състои от:
2.1
2.2
2.3

Сателитен терминал „TOOWAY“ - 1 брой
VoIP рутер “Motorola VT2542” Vonage – 1 брой
Телефонен апарат “Panasonic KX-TSC11” - 1 брой

3. Минималните характеристики на канала за предаване на данни посредством „TOOWAY“ терминала трябва да бъдат следните:
3.1
Симетрично предаване на данни с минимална скорост не по-малка от 2
Мbps upload и 2 Мbps download.
3.2
Включени данни на максимална скорост не по-малко от 6GB на месец.
3.3
При надвишаване на трафика за месеца над ограничението, скоростта на
пренос да не се ограничава до по-малко от 128 Kbps за upload и 128 Kbps за download.
3.4
VoIP услугата да трябва бъде реализирана посредством наличния VoIP рутер “Motorola VT2542” Vonage или с безплатно предоставено от Изпълнителя подходящо
оборудване с маршрутизатор за паралелно използване на комуникационния канал от други
периферни устройства с Ethernet интерфейс, за осъществяване на качествена VoIP комуникация посредством „TOOWAY“ сателитен терминал и достъп до Интернет.
3.5
VoIP услугата трябва да бъде с включени безплатни минимум 60 минути
месечно за разговор към фиксирани, 20 минути за разговор към мобилни мрежи на територията на България, като при надхвърляне на безплатните минути да има възможност за
иницииране и получаване на обаждания и заплащане на допълнителните минути на преференциални предварително договорени цени.
3.6
Телефонният номер за всяка една точка да бъде от номерационния план на
България и да позволява набиране от и към произволен телефонен пост в страната.
4. Изисквания към документацията
Документи, удостоверяващи че фирмата, осигуряваща сателитната комуникация е
официален доставчик на „TOOWAY” услугата за територията на България.

ТС за абонаментен договор за доставка на сателитна комуникация и VoIP телефония пос- 1 от 2
редством „TOOWAY“ терминали - 2018.

5. Начален период на новия договор според датите на изтичане на настоящия
абонамент по райони

№

ПОДЕЛЕНИЕ

Адрес

Координати

Дата на изтичане на
сегашния
абонамент

Ал. Стамболийски

с. Горско Косово; обл.Търново; административна сграда в
Язовирно селище

43° 7'34.39"С

25°10'15.05"И

15.12.2018 г.

Студен кладенец

с. Студен кладенец, обл. Хасковска; Язовирно селище. административна сграда; съвместява и местната поща; на пътя Хасково – Крумов град след язовирната стена

41°36'57.17"С

25°38'32.64"И

15.12.2018 г.

гр. Ивайловград, обл. Хасковска; административна сграда; в
ляво от КПП на гранична полиция; преди язовирната стена; на
пътя Любимец – Ивайловград

41°34'57.84"С

26° 6'32.48"И

15.12.2018 г.

4

гр. Батак; обл. Пазарджишка; административна сграда намираща се на 8 км от „Превала“ (разклона за гр. Доспат. В местността „На дъното“

42° 1'2.58"С

24°11'46.92"И

15.12.2018 г.

5 Белмекен

Язовир Белмекен, административна сграда на самия язовир;

42°10'23.02"С

23°48'58.93"И

15.12.2018 г.

Въча

гр. Кричим; обл. Пловдивска; На 8 км от град Кричим; по пътя
за Девин; веднага след тунела и язовина стена Въча

41°56'14.85"С

24°26'37.97"И

15.12.2018 г.

Голям Беглик

гр. Батак; обл. Пазарджишка; на 22.5 км от „Превала“; по пътя
Батак – Доспат

41°48'56.82"С

24° 7'39.81"И

15.12.2018 г.

Искър

с. Пасарел; обл. Софийска; Язовирно селище; след бариерата на
Полицията охраняваща обекта; достъп само с придружител

42°30'57.48"С

23°31'53.88"И

15.12.2018 г.

Копринка

гр. Казанлък; обл. Старозагорска; На 2 км, след с. Копринка;
под язовирната стена; административна сграда в язовирно селище

42°36'37.64"С

25°19'5.13"И

15.12.2018 г.

Кричим

яз. „Въча“ – гр. Кричим, обл. Пловдивска; на 8 км от язовир
Кричим; по пътя за Девин; веднага след язовина стена Въча

41°59'25.48"С

24°28'3.98"И

15.12.2018 г.

Кърджали

гр. Кърджали, обл. Кърджалийска; административна сграда на
самия язовир

41°37'52.41"С

25°20'24.89"И

15.12.2018 г.

Овчарица

гр. Раднево, обл. Старозагорска; до пожарната на ТЕЦ МАРИЦА Изток 2

42°15'23.54"С

26° 8'28.92"И

15.12.2018 г.

Родопи

гр. Доспат, обл. Смоленско; на площада до джамията срещу
кметството

41°38'38.62"С

24° 9'35.53"И

15.12.2018 г.

Розов кладенец

гр. Гълъбово, обл. Старозагорска; Язовирно селище след язовирната стена

42° 8'50.29"С

25°53'13.39"И

15.12.2018 г.

с. Тешел, община Девин област Смоленска

41°40'20.90"С

24°21'3.65"И

15.12.2018 г.

с. Сестримо; обл. Пазарджишка; Язовирно селище; на 20 км
след с. Сестримо; местност „Чаира“

42°10'7.20"С

23°52'35.43"И

15.12.2018 г.

На 500 м от разклона с. Михалково – с. Селча, обл. Смолян

41°49'26.99"С

24°26'31.24"И

15.12.2018 г.

42°41'46.13"С

23°19'9.12"И

15.12.2018 г.

1

2
Ивайловград
3
Батак

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15 Тешел
16

Чаира

17 Цанков камък
18

ЦУ на „Язовири и
каскади“

гр. София, ул. Лавеле 26
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(Образец)
………………………………………………………………………………………………..
(фирма)
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА
За поръчка: „Абонаментна поддръжка за осигуряване на аварийна комуникация през
Ka-Sat спътник („Tooway“ терминал) и VoIP телефония“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах(ме) с Вашата техническа спецификация и изисквания за участие в
избор на изпълнител за „Абонаментна поддръжка за осигуряване на аварийна
комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“ терминал) и VoIP телефония“ за НЕК
ЕАД, Предприятие “Язовири и каскади”:
подписаният……................................................................................., заявявам(е), че съм(сме)
съгласни да изпълним поръчката, при следните условия:
1. Цена на услугата за срок от две години е: ………………(…………с думи………………………
лв.) без ДДС. Цената на услугата месечно е : ………………(……………с думи…….…..лв.) без
ДДС. В така посочената цена са включени разходите за евентуалното преконфигуриране на
устройствата, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в техническата
спецификация за достъп на сигнал. При изчерпване на безплатните минути изпълнителят
осигурява възможност за получаване и иницииране на обаждания на цени от
………лв./минута към фиксирани мрежи и ………..лв./минута към мобилни мрежи, на
територията на България. Отчитането на разговорите ще се извършва на секунда като
първоначалната продължителност на разговора е ……. секунди (първите …….. секунди в
блок и след това на всяка секунда);
Така предложената обща сума за изпълнение на поръчката е формирана на база
количества и единични цени с включени всички разходи за изпълнение на поръчката, в
приложените към тази оферта техническо и ценово предложение на Изпълнителя.
2. Срок за изпълнение – 2 (две) години;
3. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни от крайния срок за подаване на
офертите;
4. Начин на плащане: по банков път до 10 (десет) дни след всеки отчетен период (месец),
след представена фактура–оригинал. Десетдневният срок започва да тече от получаването
на фактурата;
5. Ще спазваме изискванията на техническата спецификация.
Уведомени сме, че критерият за оценка на предложението е „най-ниска цена“.

Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Справка административни сведения на участника;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
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6. Декларация за участие от подизпълнител/и в обществената поръчка (когато
е приложимо);
7. Декларация от участника за подизпълнител(по чл. 66, ал. 1 от ЗОП);
8. Договор – проект.

Дата : ............. 2018 г.

Подпис и печат :
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ДОГОВОР
Днес, ............ 2018 година в гр. София, между
Национална електрическа компания ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция
по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, чрез предприятие
„Язовири и каскади“, 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 се сключи
този договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави абонамент за сателитна комуникация и VoIP гласова услуга посредством 18 броя „TOOWAY“ сателитни терминали и VoIP рутер „Motorola VT2542“ Vonage, собственост на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, съгласно условията на този договор и Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 1), представляваща неразделна част от него.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на този Договор, е 2 години,
считано от датата на началото на ползване на абонаментната услуга за всеки обект по
подписан двустранен протокол.
(2) Началният период на настоящия договор започва да тече за всяка една отделна
точка от изброените по-долу райони (обекти) от датата на активирането ѝ:
№ Поделение
1

2

Адрес

Координати

Ал. Стамболийски

с. Горско Косово; обл.Търново; адми43° 7'34.39"С 25°10'15.05"И
нистративна сграда в Язовирно селище

Студен
кладенец

с. Студен кладенец, обл. Хасковска;
Язовирно селище. административна
сграда; съвместява и местната поща;
на пътя Хасково – Крумов град след
язовирната стена

41°36'57.17"С 25°38'32.64"И

Ивайловг3
рад

гр. Ивайловград, обл. Хасковска; административна сграда; в ляво от КПП на
41°34'57.84"С 26° 6'32.48"И
гранична полиция; преди язовирната
стена; на пътя Любимец – Ивайловград

4 Батак

гр. Батак; обл. Пазарджишка; административна сграда намираща се на 8 км
42° 1'2.58"С
от „Превала“ (разклона за гр. Доспат. В
местността „На дъното“

5 Белмекен

Язовир Белмекен, административна
сграда на самия язовир;

6 Въча

гр. Кричим; обл. Пловдивска; на 8 км от
41°56'14.85"С 24°26'37.97"И
град Кричим; по пътя за Девин; веднага

24°11'46.92"И

42°10'23.02"С 23°48'58.93"И
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№ Поделение

Адрес

Координати

след тунела и язовирна стена Въча
7

Голям Беглик

гр. Батак; обл. Пазарджишка; на 22.5
км от „Превала“; по пътя Батак – Доспат

41°48'56.82"С 24° 7'39.81"И

8 Искър

с. Пасарел; обл. Софийска; Язовирно
селище; след бариерата на Полицията
42°30'57.48"С 23°31'53.88"И
охраняваща обекта; достъп само с
придружител

9 Копринка

гр. Казанлък; обл. Старозагорска; на 2
км след с. Копринка; под язовирната
стена; административна сграда в язовирно селище

10 Кричим

яз. „Кричим“ – гр. Кричим, обл. Пловдивска; по пътя за Девин; веднага след 41°59'25.48"С 24°28'3.98"И
язовирна стена Кричим

11 Кърджали

гр. Кърджали, обл. Кърджалийска; ад41°37'52.41"С 25°20'24.89"И
министративна сграда на самия язовир

12 Овчарица

гр. Раднево, обл. Старозагорска; до
пожарната на ТЕЦ Марица изток 2

42°15'23.54"С 26° 8'28.92"И

13 Родопи

гр. Доспат, обл. Смоленско; на площада до джамията срещу кметството

41°38'38.62"С 24° 9'35.53"И

14

Розов кладенец

42°36'37.64"С 25°19'5.13"И

гр. Гълъбово, обл. Старозагорска; Язо42° 8'50.29"С 25°53'13.39"И
вирно селище след язовирната стена

15 Тешел

с. Тешел, община Девин област Смолянска

41°40'20.90"С 24°21'3.65"И

16 Чаира

с. Сестримо; обл. Пазарджишка; Язовирно селище; на 20 км след с. Сестримо; местност „Чаира“

42°10'7.20"С

17

Цанков камък

ЦУ на
18 „Язовири и
каскади“

23°52'35.43"И

На 500 м от разклона с. Михалково – с.
41°49'26.99"С 24°26'31.24"И
Селча, обл. Смолян
гр. София, ул. „Лавеле“ №26
42°41'46.13"С 23°19'9.12"И

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя непрекъснат трафик за предаване на данни с минимална скорост не по-малка от 2 Мbps upload и 2 Мbps download, като включените данни на максимална скорост са не по-малко от 6 GB за един месец. За
нуждите на настоящия договор месецът започва на датата, определена за начална за
всеки един от осемнадесетте обекти и завършва на същото число от следващия календарен месец.
Чл. 4. При надвишаване на трафика за месеца над ограничението по предходната разпоредба, скоростта на пренос не се ограничава по-малко от 128 Kbps за upload и 128
Kbps за download.
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Чл. 5. Изпълнителят осъществява VoIP услугата посредством наличния VoIP рутер
„Motorola VT2542“ Vonage или с безплатно предоставено от Изпълнителя подходящо
оборудване с маршрутизатор за паралелно използване на комуникационния канал от
други периферни устройства с Ethernet интерфейс, за осъществяване на качествена
VoIP комуникация посредством „TOOWAY“ сателитен терминал и достъп до Интернет.
Чл. 6. VoIP услугата се предоставя със следните параметри:
Включени безплатни минимум 60 минути месечно за разговор към фиксирани и 20 минути за разговор към мобилни мрежи на територията на България за всеки един терминал.
При изчерпване на безплатните минути изпълнителят осигурява възможност за получаване и иницииране на обаждания на цени от ………лв./минута към фиксирани мрежи
и ………..лв./минута към мобилни мрежи, на територията на България. Отчитането на
разговорите се извършва на секунда като първоначалната продължителност на разговора е ……. секунди.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава посоченото в настоящия договор възнаграждение.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължение да дава ежемесечно писмено сведение(email) за състоянието на комуникационния канал към всеки един от терминалите.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя за първоначална активация, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
дистанционен достъп до терминалите от гр. София, ул. „Лавеле“ №26, като при проблем с активацията, поради ниско ниво, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши
настройка на антената на място при съответния терминал и всички породени от това
разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва услугата, предмет на настоящия договор, при
условията, залегнали в него.
ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10. Общата стойност на договора за срок от 24 месеца, започващи да текат от деня, вписан като начален за всеки един от осемнадесетте обекти, възлиза на
……………. (……………………………………………………………..) лева без ДДС. Така посочената стойност се заплаща по банков път на 24 равни вноски, всяка от които в размер на ………….. (………………………..) лева без ДДС в срок до 10 дни след всеки отчетен период (месец), след представена фактура–оригинал. Десетдневният срок започва да тече от получаването на фактурата.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. ПРИ ПОДПИСВАНЕТО на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение на задълженията му по договора под формата на паричен депозит, внесен по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или безусловна неотменяема
банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от общата
стойност на договора. Представянето на гаранция за изпълнение е условие за подписване на договора.
Чл. 12. Гаранцията ще бъде освободена и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от
30 календарни дни след прекратяването на договора.
Чл. 13. Ако в процеса на изпълнение на договора се окаже, че банковата гаранция не
покрива целия срок на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди изтичане валидността, да удължи срока на валидност до определения в предходната разпоредба
срок.
Чл. 14. В случай че не бъдат изпълнени задълженията по чл. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да инкасира гаранцията за изпълнение в пълния размер и да развали договора с
всички законови последици.
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Чл. 15. Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за
вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван.
Чл. 17. (1) В случай на неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 1% на ден от
стойността на договора, но не повече от 10% от същата стойност.
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този
договор (с изключение на непреодолима сила), същият дължи обезщетение за забава
в размер на ОЛП на БНБ плюс 2 пункта на годишна база за периода на забава върху
стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на договора.
Дължимите неустойки/обезщетения се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати дължимата неустойка в срока, определен в горната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го кани писмено да се яви в изрично упоменат
срок за съставяне и подписване на протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката.
(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви в срока, определен в писменото уведомление за съставяне и подписване на протокола, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
го състави и подпише без ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с отразяване на това обстоятелство и същия се счита за основание да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение.
(5) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената
неустойка, доказани по съответния ред.
(6) Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащите нормативни актове.
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети
лица информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията
му по настоящия договор.
Чл. 19. 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. 20. В случай че в един, няколко, или всички обекти за предходния месец не е доставян непрекъснат трафик (за три или повече часа за обект) или трафикът е бил доставян, но със занижени параметри от определените в чл. 3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка по чл. 17 от договора. Това обстоятелство, в случай че възникне, се отбелязва в двустранен протокол. В случай че трафикът е бил предоставян в отбелязаните
в чл. 3 параметри, не се подписва протокол като основание за плащането. Протокол се
подписва само в случаите на прекъсване на трафика за повече от три часа или занижаване на неговите характеристики за повече от три часа за обект.
Чл. 21. Лица отговорни за изпълнението на договора са:
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За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Петър Ташков,
системен администратор
тел:+359889708277
факс:+35929816553
p.tashkov@dams.nek.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

VІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 22. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
(1) С изтичане срока на договора.
(2) По взаимно писмено съгласие между страните.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, след писмено предизвестие, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 23. При прекратяване на договора, независимо от основанието, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до момента на прекратяването му.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 24. Всички съобщения и предизвестия, свързани с изпълнението на този договор
са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс на адреса на
съответната страна, по официален e-mail на съответната страна или предадени чрез
куриер срещу подпис от приемащата страна.
Чл. 25. 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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(инж. Милчо Иванов)
Управител
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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 : .......................................................

ОБРАЗЕЦ

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:
“……………………………………………………..”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

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.
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 обществена поръчка с предмет:
“……………………………………………….”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

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.
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.

Образец на декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

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

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

,

в качеството си на

със седалище
и адрес на управление:
,

Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Абонамент за осигуряване на аварийна комуникация през Ka - Sat спътник („Tooway“
терминал) и VoIP телефония“, предприятие „Язовири и каскади“
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 отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:

г.

Декларатор:

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Във връзка с участие в обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:

Долуподписаният ………………………............................................................................, представляващ
................................................. в качеството си на ...................................,

със седалище и адрес на

управление: ............................................, ЕИК .........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Ние, ...................................................................................................................................................................,
/името на подизпълнителя/
сме съгласни да участваме като подизпълнител на .....................................................................................
/името на Участника/
при изпълнение на горепосочената поръчка в частта по .................................................................

Дейностите, 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.

Дата: ..........................

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

/............................../
Забележка: Подава се, когато е приложима.

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ л. к. №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище и адрес на управление:
тел./факс:
№

,

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка / Ще
предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:
*Невярното се зачертава.

І. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ....................................................................................................................
(ЕИ К и
наименовани е на под изпълнит еля съг ла сно р егист рация та м у)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..……..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ....................................................................................................................
(ЕИ К и
наименовани е на под изпълнит еля съг ла сно р егист рация та м у)
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….……………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ....................................................................................................................
(ЕИ К и
наименовани е на под изпълнит еля съг ла сно р егист рация та м у)

Дата: ........................................

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

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го
представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

