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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГV.ОНАЛНО РАЗВИ t ИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

Д О Г О В О Р  � �� 

').5 0).. 10l0 
Днес . . ... . :............... година, страните no договора: 

НАУКА �1 ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
11НТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" Българска академия ва 

науките, ЕИК 000663764, със седалище и адрес на уnравление : гр.София,l 113, ул. "Акад. 

Георги Бончев" бл.ll, nредставляван от проф. дх.н Весела Цветанова Цакова-Станчева

директор и Добринка Христова Андреева- гл.счетоводител, наричан по-долу БЪЗЛОЖИТЕЛ 

от една страна 
и 

"Метром България" ЕООД, ЕИК 200881220, със седалище и адрес н а  управление: гр. София -
1303, ул. "Марко Балабанов" N!! 4, тел. +359 (2) 9534064, факс N!! +359 (2) 8519166, e-шail:. 
officc@шetl'Ollш.bg, Идентификационен N!! no ЗДДС BG 200881220, представлявано от 
Александър Иванов Кирилов - Управител на "Метром България .. ЕООД, наричано nо-долу 
изпълнитЕл, 

в изпълне1-mе на Решение N!! 24-РД-09/ 30.01.2020 г. за определяне на изnълнител на 
обществена поръчка с nредмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
оборудване за сnектроелектрохимични измервапия се сключи настоящия договор за 
следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧJiен 1. Предмет 
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на 
Възложителя на апаратура, съгласво Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 
N!! 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения 
N!!2 и N!!З), неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да я приеме и да 
заплати договорената цена съгласно условията, nосочени по-долу. 

( 1.2) Освен доставката по алинея 1 .1 предметът на Договора включва и изпълнението на 
следните дейности: 
(i) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура; 
(ii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура; 
(iii) гаранционно обслужване на доставената апаратура и доставка на необходимите части и 

материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подnисване на nротокол 
за nроведено обучение на nерсонала 

( 1.3) Изпълнителят се задължава да изnълни дейностите no алинея 1.1 и алинея 1 .2 в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и 
ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в 
сроковете no настоящия Договор. 

11. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Член 2. Цена 
(2.1) За изnълнението на nредмета на Договора, Възложителят се задължава да заnлати на 
Изпълнителя обща цена в размер ва J 08 000,00 /словом сто и осем хиляди 1 лева без ДДС и 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗАдВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАН\1Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

129 600.00 1 словом сто двадесет и девет хиляди и шестстотин 1 лева с включен ДДС, съгласно 
Ценовото му предложение (Приложение N!!З ), неразделна част от настоящия Договор. 

(2.2) Посочената цена е крайна, остава неnроменена за срока на действието му и включва 
всички разходи и възнаграждения на Изnълнителя за изпълнение н а  предмета на настоящия 
Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка н а  аларатура до мястото за 

доставка, включително опаковане, трансnорт, разоnаковане, товарене, разтоварване, 
инсталиране, монтаж, въвеждане в ексnлоатация и привеждане в работно състояние, готово за 
nриемане и ексnлоатация, обучение на специалисти, доставка ва цялата техническа и сервизна 
документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на 
гаранцията за труд, резервни части и консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на 

и от Изnълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя 
и nокрити от гаранционните условия и гаранциоnната отговорност н а  Изnълнителя. 

Член 3. Начин на плащане 
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с nлатежно нареждане по следната банкова 
сметка, посочена от Изпълнителя: 
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД 
IВAN: BG07RZBB91551 ОЗ 1273003 
BIC: RZBBBGSF 
Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички nоследващи промени на 
банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента н а  nромяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в 
настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

(3.2) Възложителят се задължава да заnлати цената по алинея 2.1 в следните срокове и при 
представяне на следните документи: 

(1) Авансово плащане- ЗО % от стойността - авансово до ЗО (тридесет) календарни дни, 

считано от датата на сключване на договор за възлагане на обществена и след nредставяне на 

оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити и необходимата информация 

съгласно изискванията на ОП НОИР и гаранция за авансовото nлащане. Авансовото nлащане по 

договора за изпълнение се обезпечава nреди извършването му с nредоставяне в nолза на 

Възложителя на гаранция в размера на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко 

от З (три) календарни дни след крайната датата, предложена от участника за доставка на 

апаратурата, nредмет на обществената поръчка. Изпълнителят се задължава да подържа 

гаранцията валидна не по-малко от 3 (три) дни след датата на реална доставка на апаратурата 

като представя най-късно към крайната дата на срока, nредложен от кандидата за доставка, 

данни за изпълнение на това изискване. Възложителят освобождава Гаранцията за авансово 

nлащане до 3 (три) дни от датата на подnисване на приемно-nредавателния протокол за 

извършената доставка. (Тези условия са валидни, ако изпълнителят избере възможността 

за авансово плащане. Избраният за Изпълнител участник, 11реди сюиочваuе ua договора, 

уведомява Възло:щителя дали ще се въз11олзва от тази въЗJНожuост). 

(2) Окончателно плащане в размер на 70 % (или 1 ОО% в случай на отказ от авансово 
плащане) от стойността на договора - в срок до ЗО (тридесет) дни, считано от приемане на 

------------------------------------------- 11., 1'11'. ettfi tntls. Ьк -------------------------------------------------

'11<'"''"" nr.tH.\OПPIIIII-/.11{1/-I/IIIIS .. HcЩI/()1/ll:ti!II/(I!IIIIIЪP //() \II!XOIIIJIOIII/IШ II'IIICIIII/111<'XIIU1Q,'/111 ... ф/111(/1(('11/)tlll ()1/1 Om!JXIII/11811(/ IIPO•'JXII/G 

1 m. '<!11111<!11 purml!.Ж' .. 211 J.l.]/1111. cыjJIIIШIICIIJН:IIIO om /:·вр0114!iютя сьюJ •tJX!1 Eвpnlll!ilctшR фоно зи JН!· •uuнnтнtJ JX11• 
2 



•• * 
• • 

• • 
* * 

*•* 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Эд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

изпълнението, удостоверено с подписване от двете страни на протокол за nроведено обучение и 
след представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити. 

Във фактурите трябва да е вnисан следният текст: "Разходът е по nроект "Национален 
център по мехатроника и чисти технологии", изnълияван по договор BG05M20P001-1.001-
0008, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП 

Н:ОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

111. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Член 4. Срокове и място на доставка 
( 4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът на 
настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на аnаратурата, nредмет на 

Договора. 

(4.2) Срокът за доставката на Аnаратурата е 100 (сто ) календарни дни, считано от датата на 

nодписване на настоящия договор. 

(4.3) Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в ексшtоатация и обучение на персонала е до 
4 (четири) месеца от датата на скmочване на договора. 

(4.4) Мястото ва доставка на Апаратурата е в rр.София,J 113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 

11, ет.4. 

Член 5. У словия на доставка 
(5.1) Доставка 
(5.1.1) Изnълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 
доставка, съответно да прехвърли собственостrа и nредаде на Възложителя Аnаратурата, 

предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с 

инструкция за експлоатация на български или английски език, сертификати, разрешения и 

инструкции и преnоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, 

изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 
nредложение на Изnълнителя. 
(5.1.2) Изпълнителят предава аnаратурата на упълномощен представител на Възложителя. За 
съответствието на доставената апаратура и приемането й no вид, количество, комnоненти, 
окомnлектовка се подписва приемо-предавателен протокол от представители на страните 
след проверка за: отсъствие на "Несъответствия" (недостатъци, транспортни дефекти, 

nовреди, липси и/или несъответствия на доставената аnаратура и/или придружаващата я 

документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор,), наличие на окомплектовка 

на доставката и nредставяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1 ). В 

nротокола за доставка се определя и датата, на която следва да започне монтажът, въвеждането 

в експлоатация и тестването на апаратурата и срокът за тяхното извършване. 

(5. 1 .3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) работни дни 

предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗАдВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВдН11Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

на Аnаратурата, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според 
обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия. 
(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 

подпише nриемо-предавателен nротокол. В тези случаи, Страните подnисват конетатив еи 

протокол, в който се оnисват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните nодnисват 
двустранен Приемо-nредавателен протокол за приемаJ·Jе на доставката. В случай че 
Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките н а  дадения от Възложителя 

срок, или nри забавяне на доставката на Аnаратурата с повече от 7 (седем) дни, Възложителят 
има nраво да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата ло 
гаранцията за изnълнение на Договора, както и да получи обратно всички nлатени авансово от 
Възложителя суми. 
(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане 

ва доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не 

могат да бъдат установени при обикновения nреглед на Аnаратурата. Приемането на доставката 

на Аnаратурата с Приемо-nредавателния nротокол няма отношение към установените 
вnоследствие в гаранционния срок Несъответствия. 
(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми nисмено Изnълнителя за всички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае nри nриемането на доставката в срок до 3 (три) дни 
от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 
(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия nосочени в констативния nротокол по алинея 
(5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от  Възложителя и съобщени 

на Изпълнителя по реда на алш!ея (5.1.6): (i) Изnълнителят ЗЗ�\fеня доставената аnаратура или 

съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока 

nосочен съответно в констативния nротокол и/или в разумен срок след nолучаване на 
уведомлението ло алинея (5.1.6), който не може да бъде nо-дълъг от 7 (седем) дни; или (ii) 

цената по Договора се Нfu"уfалява съответно с цената на несъответстващите комnоненти или с 
разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на 

поръчката и запазването на тези компоненти, nозволява нормалната ексnлоатация на 
Аnаратурата. 
(5.1.8) В случаите на Несъответствия nосочени в констативния nротокол по алинея (5.1.4), 
Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2.2 nреди отстраняването им и 
изnълненията на останалите условия за nлащане, nредвидени в Договора. 

(5.2) Монтаж 
(5.2.1 )Изnълнителят е длъжен да nриключи изnълнението на всички дейности, свързани с 

монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация и тестване на апаратурата, в срок 
оnределен в протокола по алинея (5.1.2) респективно (5.1.4). 
(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Аnаратурата в експлоатация и тестване на 
апаратурата nредставители на Страните подписват двустранен протокол, в който оnределят 
nериода за провеждане на обучение на персонала. 

(5.3) Обучение на персонала 
(5.3.1) Възложителят е длъжен да осигури до четири свои служители за извършване на 
обучението от Изпълнителя. 
(5.3.2) Периодът на обучение не може да бъде nо-кратък от 4 (четири) работни дни. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГI'.ОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗАЕДНО СЪЗДдВдМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАН11Е Зд 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(5.3.3) За извършеното обучение представители на Страните nодписват двустранен 
протокол. 

(5.4) Гаранционна поддръжка 
(5.4.1) Гаранционният срок на Апаратурата е 3 (словом три ) години, считано от датата на 
протокола за проведено обучение на персонала за работа с аnаратурата. 

(5.4.2) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената апаратура, 
в рамките на гаранционния срок ло предходвата алинея (5.4.1 ) 

Член 6. 
Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и nодизпълнителя 
по реда и при условията на настоящия Договор, nриложими към Изnълнителя. 

Член 7. Преминаване на собственоспа и риска 
Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Апаратурата, предмет на 
доставка преминава от Изnълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола 
за монтаж и въвеждане на Апаратурата в експлоатация съгласно алинея (5.2.2). 

IV. ПР АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТР АНИТЕ 

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в ексnлоатация и тества 

Апаратурата, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите nараметри, 

представени в Техническото nредложение на Изпълнителя и на Техническата сnецификация на 

Възложителя, окомnлектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със 

съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в 

договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор. 

(8.2) Изnълнителят е длъжен да изnълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си nрава, с оглед защита интересите на Възложителя. 

(8.3) Изnълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно 

обслужване на Аnаратурата в рамките на гаранционния срок при условията и сроковете ва този 

Договор. 

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички несъответствия, nовреди, дефекти и/или отклонения на доставената апаратура проявени 

и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и nредявени по реда на 

настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изnълнителят се задължава nри 

отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и лри извършване на гаранционното 

обслужване да влага само оригинални, нови резервни части и материали. 

(8.5) Изnълнителят се задължава да спазва nравилата за вътрешния ред, както и 

хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в nомещенията на Изnълнителя и да 

изпълнява задълженията си по Договора без да пречи ва нормалното протичане на работата на 

Възложителя. 
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ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор. 

Изпълнителят има nраво да nолучи цената по Договора, съгласно оnределения начин на 

nлащане. 

(8.7) Ако е nриложимо, Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с nосочените в офертата му подизnълнители в срок най-малко до ЗО (тридесет) 

дни преди датата на изпълнение на съответиата дейност, за чието изnълнение Изпълнителят 

ще nолзва подизпълнител. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на доnълнително слоразумение за замяна на посочен в офертата подизnълнител 

Изпълнителят изпраща копие на договора или на доnълнителното слоразумеJоiИе на 

Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

(8.8) Изпълнителят има nраво да иска от Възложителя необ хоДИJ\1ОТО съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, акточително предоставяне на нужната информация и 

документи за изnъш1ение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на 

Възложителя, в които ще се монтира Апаратурата. 

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на специалисти, nосочени от 

Възложителя в уговорените срокове, съгласно техническото предложение на Изпълнителя, 

техническата спецификация и договорените условия. 

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на 

имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени 

вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Аnаратурата в 

ексnлоатация. 

Член 9. Права и задължения на Възложителя 

(9.1) При добросъвестно и точно изnълнение на Договора Възложителят се задължава да 

заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен 

в него. 

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Апаратурата, nредмет на 

Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в 

уговорения с настоящия договор срок, както и да осигури достъп до nомещенията си и 

необходимите условия за монтажа и въвеждането И в ексnлоатация. 

(9.3) Възложителят има nраво да иска от Изпълнителя да изnълни доставката на 

Апаратурата на nосочения в алинея (4.4) от Договора адрес, в срок и без отклонения от 

договорените изисквания. 

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства nри лровеждане на обучевието на 

специалистите, като осигурява nрисъствието им в договореното време. 

(9.5) Възложителят има право да nолучава информация по всяко време относно 

nодготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на 

Договора. 
(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора 

апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията й при условията посочени в 

настоящия Договор и съгласно гаранционните И условия. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с 

Техническите спецификации и/или дефектна апаратура и/или нейни компоненти, както и 

отстраняване на недостатъците по реда и в сроковете, определени настоящия Договор. 

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заnлати 

изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на 

Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите 

задължения съгласно условията на Договора. 

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е 

приложимо). 

(9.1 О) Възложителят е длъжен да не разnространява nод каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

уnомената от Изnълнителя като такава в представената от него оферта. 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Член 10. 

(1 0.1) Гаранционна отговорност 

( 1 0.1.1) Изпълнителят гарантира nълната функционална годност на Аnаратурата съгласно 

договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата 

спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

( 1 0.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и 

средства всички Несъответствия на Аnаратурата, съответно подменя дефектирали части и/или 

компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на 

Изпъшштеля. 

( 1 0.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща. Срокът за реакция при получаване на сигнал 

за неизправност е 3 (три) работни дни, от nолучаване на рекламационното съобLЦение на 

Възложителя. 

( 1 0.1.4) Срокът за отстраняване на nовреда на оборудването на място nри Възложителя ве 

може да бъде по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на 

получаването на сигнала за неизправност. 

( 1 0. 1.5) Срокът за отстраняване в сервиз /извън сградата на института/ на повреда на 

апаратурата не може да бъде по-дълъг от ЗО (тридесет) календарни дни., считано от датата на 

получаването на сигнала за неизправност. 

( 1 0.2} Гаранционно (сервизно) обслужване 

( 1 0.2.1) Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на 

гаранционната поддръжка и сервиз ва доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, 

на място nри Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното 

обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика, в зависимост 

от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически 

неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и 
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безплатна подмяна .на всички износени и/или дефектирали части н а  доставената аnаратура, 

актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо, както и отстраняване на 

скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок. 

(10.2.2.) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) 

обслужване на апаратурата в гаранционния срок и nри условията, оnределени в настоящия 

договор. Изпълнителят се задължава да извършва с nредимство гаранционното обслужване на 

апаратурата на Възложителя по време на целия гаранционен nериод. 

VI.Г АРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАН СОВО ПЛАЩАНЕ 

Чле11 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите 
( 1 1.1) Видове и размер на гаранциите 
( 1 1.1.1) Изпълнителят гарантира изnълнението на произтичащите от настоящия Договор 

свои задължения с rара1щия за изпълнение в размер на 5 % (пет nроцента) от стойността на 
Договора по алипея 2.1 без включен ДДС или сумата от 5 400 лв. (пет хиляди и четиристотин 
лева). 

( 11.1.2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезnечаване и а авансовото плащане в 

размера на авансовото плащане със срок на валидност не nо-малко о т  3 (три) дни след крайната 
дата, предложена от участника за доставка на апаратурата, nредмет на обществената nоръчка (В 
случай, че Изпълнителят се възползва от тази възмо:жиост). 

Изпълнителят се задължава да подържа гаранцията валидна н е  nо-малко от 3 (три) дни 
след датата на реална доставка на апаратурата като nредставя най-късно към крайната дата на 
срока, nредложен от кандидата за доставка, данни за изnълнение на това изискване. 

( 1 1 .1.3) Изпълнителят nредставя документи за внесена гаранция за изпълнение на 
Договора към датата на сключването му. 

(11.1.4) Изпълнителят nредоставя гаранцията за обезnечаване на авансовото плащане в 
сроковете и nри условията на чл. 3.2. 1 от настоящия договор. 

( 11.2) Форма на гаранциите 
( J 1.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията/гаранциите измежду една от 

следните: (i) nарична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; 
или (iii) застраховка, която обезnечава изпълнението чрез nокритие на отговорноспа на 
Изпълнителя. 

Член 12. Изисквания оо отношение на гаранциите 
( 12.1) Когато гаранцията/гаранциите се представя във вид на парична сума, то тя се внася 

по следната банкова сметка на Възложителя: 
БАНКА УниКредит Булбанк, IВAN BG 16 UNCR 7630 31 ОО 1177 21, BIC: UNCRВGSF 

Всички банкови разходИ, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя. 
( 12.2) Когато Изпълнителят представя баикова гаранция, се представя оригиналът И, 

като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 1 ОО % (сто процента) от 
стойността на гаранцията за изnълнението му. Срокът на валидност на гаранцията за 
изnълнение е срока на действие на Договора, nлюс ЗО (тридесет) дни. Срокът на валидност на 
гаранцията за авансово плащане е описан в т. J 1.1.2. 

( 12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 

условие, че nри първо nоискване банката следва да заnпати сумата по гаранцията независимо от 
наnравените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

( 12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително nри нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 
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( 12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
И зпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, птос ЗО (тридесет) дни, 

съответно, застраховката, която обезпечава авансовото плащане е със срок до усвояване на 
авансовото плащане плюс не по-малко от 3 (три) дни след крайната датата, предложена от 
участника за доставка на аnаратурата, предмет на обществената nоръчка. Изпълнителят се 
задължава да подържа гаранцията валидна не по-малхо от 3 (три) дни след датата на реална 

доставка на апаратурата като представя най-късно към крайната дата на срока, предложен от 
кандидата за доставка, данни за изпълнение на това изискване. Възложителят следва да бъде 
nосочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнени,е на Договора, съответно 

при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за 
обезnечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите no сключването на 
застрахователвия договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, 
както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в nолза на Възложителя, при 
наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите 

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и nри 
условия, както следва: 

(13.1. 1) частично освобождаване в размер на 80% (осемдесет nроцента) от предоставената 

гаранuия, в размер на 4 320 (четири хиляди триста и двадесет) лева, в срок от ЗО (тридесет) дни 

след доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на аnаратурата и обучение и подписване на 
съответния nротокол при липса на възражения по изпълнението и nри условие, че сумите по 
гаранциите не са задържани, или не са настъnили условия за задържането им. 

( 13.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок 

от ЗО (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на апаратурата, nосочен в алипея 
5. 4.1 от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения 
по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 
задържането им. 

( 1З.2) Ако Изпълнителят е представил банкова rаранuия за изпълнение на Договора, 
преди частичното й освобождаване следва да nредстави гаранция за изnълнение в остатъчния 

изискуем по Договора размер на гараниията след приспадане на сумата по алипея 13.1.1. 
( J 3.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изnълнение на Договора по банков път, 

Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алuиея 13.1. 
(13.4) Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок 

до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса, като авансът се счита за усвоен след 
nодписване на протокона по алu11ея 5.1.2. от настоящия Договор, без възражения. 

(13.5) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 
независимо от формата под която са предоставени. 

( 13.6) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в nроцеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване nред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да пристъnи към задържане на гаранциите. 

(1 3.7.) Възложителят има право да задържи изuяло или частично гараниията за 
изпълнение и/или обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение ва 

задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или nри разваляне или 
прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на 
задължения за Изпъшmтеля за връщане на авансово алатени суми. В тези случаи 
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Възложителят има nраво да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи 
отговорността на Изпълнителя за неизпыrnението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото 
плащане - сумата в размер на авансовото плащане, при условие, ч е  същото не е усвоено или 
върнато на Възложитсля. 

( 13.8) Възложителят има nраво да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 
равни на размера ва начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

(13.9) В случай на задържане от Възложителя ва суми от гаранциите, Изпълнителят е 
длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в 
алипея 11.1, като внесе усвоената от ВъзJIОжитеJIЯ сума по сметката на Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си 
до размера в алинея 1 1. 1. 

Yll. НЕУСТОЙКИ 

Член 14. Неустойки 

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 

нарушение на nредвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 0,2 % от сумата no аливея (2.1) за всеки nросрочен ден, но не повече от 5 

% от цената на договора. 

(14.2) При забава на Възложителя за изпъшrение на задълженията му за nлашане по 

Договора, същият заnлаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за 

всеки просрочен ден, но не nовече от 5% от размера на забавеното плащане. 

(14.3) При системно (три и повече nъти) неизnълнение на задълженията за гаранционно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изnълнителят дължи на 

Възложителя, неустойка в размер на 2% (два процеита) от общата цена на Договора по алинея 

(2.1 ). 

(14.4) При nълно неизnълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или 

гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в 

размер на 5% (пет процеита) от стойността на Договора. 

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за ванесени вреди и проnуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение. 

(14.6.) Неустойките се заплащат незабавно nри поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка: БАНКА УниКредит Булбанк, fВAN BG 16 UNCR 7630 31 ОО 1177 21, BIC: 

UNCRВGSF 

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в 

срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за nлащане на неустойка, Възложителят има 

nраво да задържи съответната сума от гараицията за изпълнение. 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (ако е прило:жимо) 

Член 15. Общи условия nриложими към Подизпълнителите 

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

nодизnъл:нителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител 
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(15.2) Процентното участие на подизnълнителите в цената за изnълнение на Договора не 

може да бъде различно от поеочепото в офертата на Изпълнителя. 

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в зап 
случаи и при предвидените в зап условия. 

(15.4) Независимо от използването на nодизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор и на Изnълнителя. 

(15.5) Сключването на договор с подизnълнител, който н е  е обявен в офертата на 

Изnълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в зап ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е nодизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно 

прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на 

гаранцията за изnълнение. 

Член 16. Договори с подизпълнители 

При сключването на Договорите с подизлълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1 .  приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от nодизпълнителитс; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат nряко или косвено до неизпълнение на 

Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва nроверка ва дейността и документацията на 

нодизnълнителите. 

Член J 7. Разплащане с подизпълнители 

(17.1) Когато частта от nоръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изnълнителя или на Възложителя) Възложителят заnлаща 

възнаграждение за тази част директно на подизnълнителя. 

( 17 .2) Разnлащанията по член ( 1 7. 1 )  се осъществяват въз основа на искане, отnравено от 

nодизnълнителя до Възложителя чрез Изnълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 1 5-дневен срок от получаването му. 

(17 .3) Към искането по алинея ( 1 7  .2) Изnълнителят nредоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащаиията или част от тях като недължими. 

(17.4) Възложителят има право да откаже nлащане по алинея ( 1 7.2), когато искането за 

плащане е осnорено, до момента на отстраняване на nричината за отказа. 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 18. 

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

1 . ло взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. с изтичане на уговорения срок; 

3. когато са настъnили съществени nромени във финансирането на обществената nоръчка 

предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не 
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е бил длъжен да nредвиди или да nредотврати - с nисмено уведомление от Възложителя, 

веднага след настъnване на обстоятелствата; 

4. nри настъпване на невиновна невъзможност за изnълнение непредвидено или 

неnредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора ("неnреодолима сила") за срок nо-дълъг от 7 (седем) дни; 

(18.2) Възложителят може да nрекрати Договора без предизвестие, с уведомление, 

изnратено до Изпълнителя: 

1 .  При забава на изnълнението с nовече от 7 (седем) дни от оnределения срок 

2. При системно (три и nовече пъти) неизnълнение на Изnълнителя на задълженията за 

гаранционно обслужване и/или гаранциоюrи ремонти в срока на гаранцията; или 

3 .  nри nълно неизnълнение на задълженията на Изnълнителя за гаранционно обслужване 

и/или извършване на гаранционни ремонти в срока ло гаранцията; или 

4. лри забава nродължила повече от 5 (пет) дни или при пълно неизпълнение на 

задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация н а  Апаратурата, и/или за 

обучение па персонала на Възложителя; или 

5. използва подизnълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 

Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 

(18.3) Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. l 1 8, ал.l от ЗОП без да дължи 

обезщетение на Изпълнителя за претърnени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

nрекратяването е на основание чл. l 1 8, ал. ! ,  т. 1 от ЗОП. В nоследния случай размерът на 

обезщетението се оnределя в nротокол или споразумение, подnисано от Страните, а nри 

нелостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на сnорове по този Договор. 

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на Договора. 

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и nри условията nредвидени в него 

или в приложимото законодателство. 

Член 19. 

Настоящият Договор може да бъде изменян или доnълван от Страните при условията на 

чл. 1 1 6  от зоп. 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 20. 

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизnълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изnълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да 

се nозовава и а неnреодолима сила, ако е била в забава и не е ин форм и рала другата Страна за 

възникването на непреодолима сила. 

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
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(20.3) Докато трае неnреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(20.4) Нс може да се позовава на непреодолима сила онази Страна. чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

XI. ДОПЪЛЯИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 2 1 .  

(21.1) ИЗПЪЯНИТЕЛЯТ яе може да предприема или да допуска каквито и да са 

действия или бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с 

интересите на БЪЗЛОЖИТЕЛЯ или УО. 

(21.2) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно 

изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне съмнение поради 

причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономич:ески интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, 

съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) N!! 966/2012, както и по смисъла на Закона за 

nротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(21 .3) Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

J .  Към датата на подаване на оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане, той 

се nредставлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, 

докато заема съответната длъжност и една годива след напускането й; 

2. Към датата на подаване на оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в nроцедурата за възлагане, 

участникът има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни 

функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управrurващия орган или докато 

заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

3. Към датата на подаванс на оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата по възлагане, 

лице на трудово или служебно nравоотношение в Управляващия орган, докато заема 

съответната длъжност и една година след напускането й, притежава дялове или акции от 

капитала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изnълнение на дейности по проект, съфивансиран по 

Оперативна програма "Наука и образовавие и интелигентен растеж"; 

4. Към датата на nодаване на офертата от ИЗПЪЯНИТЕЛЯ в процедура за възлагане, той 

има сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускавето й. 

(21.4) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при възникване на конфликт на 

интереси по смисъла на т. 2 1 .3, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор по 

реда на т.18.2 от този Договор. 

Член 22 

(22.1) Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация, 

приложими за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 201 4-2020. 

(22.2) При всички мерки за информация и комуникация, предприемани в рамките на 

проекта, се предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на: 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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ЗАЕДНО СЪЗАдВАМЕ НАУКА И ОбРАЭОВАН11Е ЗА 
11НТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1. емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в 

Регламент за изпълнение (ЕС) N2 82 l/20 14 на Комисията; 

2 .  nосочване на подкрепата на nроекта от Европейския фонд за регионално развитие qрез 

Оперативна програма "Наука и образование и интелигентен растеж .. 201 4-2020. 

(22.3) Страните включват информацията по ал. 2 във всеки документ, свързан с 

изnълнението на nроекта, който е насочен към обществеността или към лицата имащи 

отношение към изnълнението на nроекта, включително в сертификати за участие и други 

сертификати, лри всякакви контакти със средствата за осведомяване, във всички обяви или 

nубликации, свързани с nроекта, както и на конференции и семинари. 

Всеки документ на всяка една от страните в горните случаи, трябва да съдържа следното 

изявление: 

.. Този документ е създаден с финансовата nодкрепа на Оперативна програма "Наука и 

образование и интелигентен растеж", съфинанепрана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

< Институт по физикохимия .,Акад. Роститслав Каишев"- БАН > и nри никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Евроnейския съюз 

и Управляващия орган.'' 

Член 23 

(23.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доnуска У правляващия орган, упълномощените 

от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Евроnейската комисия, 

Евроnейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, 

извършващи проверки по nроекта, Агенцията за държавна финансова инспекция и 

Националвата атенция за приходите да проверяват, nосредством проучване на документацията 

му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при 

необходимост, въз основа на разходаоправдателните документи, приложени към счетоводните 

отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на Договора. 

Тези nроверки могат да се провеждат до изтичане на сроковете по проекта, освен ако съгласно 

съответните nравила за държавните помощи не се изисква друго: 

(23.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доnусне Управляващия орган, уnълномощените 

от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Евроnейската комисия, 

Евроnейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, 

извършващи проверки по nроекта, Агенцията за държавна финансова инспекция и 

Националната агенция за nриходите, да извършат проверки и инспекции на място в 

съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за 

защита на финансовите интереси на Евроnейските общности срещу измами и други нарушения 

и приложимото национално законодателство. 

(23.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Управляващия орган, 

упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Евроnейската служба за борба с измамите, Европейската сметна nалата 

и външните одитори, извършващи заверки по nроекта, да извършват одити, проверки и 
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проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви 

правила по отношение на подизпълнителите по този Договор .. 

(23.4) Срокът за съхранение на документите по настоящия член е, както следва: 

1 .  в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна nомощ не представлява 

държавна/минимална помощ - три години, считано от 3 1 декември н а  годината на предаването 

на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по 

проекта в съответствие с чл. 1 40, пар. 1 Регламент (ЕС ) NQ 1303/201 3 ;  

2 .  в случаите, когато nредоставянето на безвъзмездна помощ представлява 

държавна/минимална помощ - J О години от датата на предоставяне на помощта ad lюс или от 

датата на предоставяне на nоследната помощ по схемата. 

(23.5) БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за началната дата, от която 

текат сроковете по този член. Срокът спира да тече в случай на съдебно производство или при 

надлежно обосновано искане на Европейската комисия 

Чл. 24. 

За всички неуредени в наетоюдия Договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

Член 25. 

Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления 

по изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Доц. д-р Драгомир Тачев 

Телефон: 02 979 2570 

Email: dtachev@ipc.bas.bg 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Алексаидър Иванов Кирилов 

Телефон: 02 9534064, 0884 574706 

Email: alexandat".kirilov@metrolш1.bц 

(25.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в лисмена форма за 

действителност. 

(25.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

(25.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за nромяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 25 се счита за валидно изпратена и 

получена от другата Страна. 

(25.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат ло nощата с препоръчана пратка или 

по куриер. Писмените уведомления между Страните ло настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени no факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или 

ло електронната поща на страните, nодписани с електронен nодпис. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД зд 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Член 26. 

о� 
ЗАЕДНО СЪЗАдВАМЕ НАУКА 11 ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Изпълнителят няма право да nрехвърля своите nрава или задължевия no настоящия 

Договор на трети лица, освен в случаите nредвидени в ЗОП. 

Член 27. 

(27. 1 )  Всички сnорове, лородени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани nърво по извънсъдебен ред чрез nреговори между двете Страни, като в случай на 

спор, всяка Страна може да изnрати на другата на nосочените адреси за коресnонденция ло

долу локана за nреговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

(27 .2) В случай на нелостигане на договореност ло реда на предходната алинея, всички 

сnорове, nородени от този Договор или отнасящи се до него, включително сnоровете, отнасящи 

се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или nрекратяване ще бъдат 

отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на 

rпк. 

Чле11 28. 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на доnълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Член 29 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

• Прило:жеиие N!! 1 - Техническа спецификация на Възложителя; 

• 

• 

БЪЗЛОЖИТЕ 
ПРОФ. ДХН Е 
ДИРЕКТОР 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ......... )../.у.: .. . 
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА 

l за Възложителя и 1 за 
:::> 

� 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............ _ ....... - --··· ·· 

АЛЕКСАНДЪР ИНАНОВ КИРИЛ 
УПРАВИТЕЛ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНМНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕдНО СЪЗДДВАМЕ 
IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1 .  Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на оборудване за спектроелектрохимични измервания 

2. Общи изисквания към изпълнението на поръчката 
Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, перециклирано и неуnотребявано и 

произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към 
оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да 
бъде доставена окомплектована с всички части, необходими за безпроблемна експлоатация. 
Всички предложени от участника технически характеристики отнасящи се до 
минималните технически изисквания на Възложителя към съответните модули, както и 
предложените от участника технически преимущества трябва да могат да бъдат 
постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо 
закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата. 

Участникът следва да удостовери съответствието на техническите характеристики на 
предлаганата апаратура със следните доказателства: 

А) Официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации 
от производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на 
производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на 
конкретната оферирана Апаратура. 

Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в официални 
каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации от производител 
и/или в официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може да бъде 
доказана с декларация или друг вид официален документ от nроизводител. 

Участниците могат да представят доказателства по т. А, по т. Б или по двете точки. При 
противоречие между данните, съдържащи се в различните документи, предимство имат 
данните от документите, посочени в точка А). 

Забележка: Възложителят не изисква от участниците представянето на доказателства по 
т. А и/или т. Б единствено по описаните и изрично посочени в приложението към образец 4 
технически изисквания (минимални и преимущества) - ,,компютърна конфигурация" и 
"Устройство от типа UPS". 

Липсата на доказателства за техническите характеристики, отнасящи се до 
минималните технически изисквания на Възложителя (за които се изисква удостоверяване с 
документите по т. А и/или Б е основание за отстраняване на участника (чл. 1 07 ,  т. 2,  буква 
"а" от ЗОП). 

Посочената информация трябва да е достъпна на български език, придружена с копие на 
оригиналния документ, от който е извършен превода, освен ако съответните документи не са 
изготвени на български от производителя. 

Участникът може да представи копие от: официални каталози и/или проспекти и/или 
брошури и/или технически спецификации от производител (само страниците, касаещи 
съответната номенклатура) и/или отпечатан от каталог/хипервръзка от сайта на 
производителя документ, свидетелстващи за техническите характеристики и функционални 
възможности на предлаганата апаратура. Оригиналните каталози се заверяват на първа 
вътрешна страница с подпис) на участника, като в техническото предложение участникът 
трябва да посочи страниците от каталога, на които е посочена информацията относно 
параметрите на предлаганата апаратура. Копията, извадките и/или отпечатаният от ------------------------------------------------------ www. euб1nds. bg -----------------------------------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕдНО СЪЗДДВАМЕ ' .  , . ,  . . .  , , ,  • .  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 
каталога/хипервръзката на сайта на производителя документ се заверяват на всяка страница 
с подпис на участника. При представяне на оригинални фирмени каталози на производителя 
и/или копие, извадки от оригинални фирмени каталози (само страниците, касаещи 
съответната апаратура) и/или отпечатан от каталог/хипервръзка от сайта на производителя 
документ, които са на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

Ако предложението на даден участник не покрива минималните изисквания към 
апаратурата и/или ако от представените доказателства, описани в т. А и/или т. Б, не се 
установява съответстви е  и наличие н а  минималните изисквания към аnаратурата, 
участникът се отстранява от участие и предложението му не се оценява. 

Изпълнението на поръчката включва: 
• доставка до мястото на монтаж; 

• монтаж; 
• въвеждане в експлоатация и тестване на апарата; 
• обучение на специалисти; 

• осигуряване на гаранционна поддръжка. 

Доставката и всички последващи дейности по изпълнението на поръчката трябва да 
бъдат извършени в сградата на Институr по физикохимия (ИФХ) към Българска академия на 
науките, ул. "Акад. Георги Бончев", етаж 4. блок 1 1 , София, 1 1 1 3 ,  България. 

Срокът за доставка
, 

монтаж
, 

въвеждане в експлоатация и обучение на персонала е до 
4(четири) месеца от датата на сключване на договора. Извършването на доставката се 
удостоверява с подписване на протокол за доставка от представители н а  двете страни. 

Изисквания към монтажа
, 

въвеждане в експлоатация и тестване на доставеното 
оборудване. Монтажът, въвеждане в експлоатация и тестване на доставеното оборудване следва 
да бъдат извършени след доставката на апаратурата в срок, определен по взаимно съгласие в 
протокол за доставка. 

Изисквания за обучение на специалисти: обучение на до четирима специалисти от 
ИФХ-БАН. Обучението се провежда в Институr по физикохимия към Българска академия на 
науките. Периодът на обучение не може да бъде по-кратък от 4 (четири) работни дни. 
Провеждането на обучение се удостоверява с подписване на протокола за проведено обучение. 
След подписването на този протокол Възложителят има право да използва апаратурата и от 
датата на подписването му текат сроковете на гаранционна поддръжка. 

Задължителна документацията, съпровождаща доставката на оборудването: 

• декларация за съответствие; 
• пълно описание на условията и изискванията за поддържане и експлоатация на 
оборудването, при които гаранцията е валидна - гаранционни условия; 

• техническа и експлоатационна документация вкл. Ръководство за работа на български и/или 
английски език за апаратурата. 

Изисквания към гаранционната поддръжка - Гаранционният срок на оборудването не 

може да бъде по-кратък от 3 (три) години , считано от датата на подписване на протокола за 
проведено обучение. При повреда гаранционният срок се удължава автоматично с периода 
между писменото уведомление от страна на Възложителя за повредата и отстраняването И от 
Изпълнителя, удостоверено със съответните протоколи, подписани от упълномощени 
представители на страните. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД Зд 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

о� ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването е до 3 (три) работни дни, от 
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да 
бъде по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаването на 
сигнала за неизправност. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз/извън сградата на Институrа 
по физикохимия към Българска академия на науките/ не може да бъде по-дълъг от ЗО (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление от 
страна на възложителя за проблема. 

По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява всички повреди 
(технически неизправности), като разходите свързани с това са изцяло за негова сметка, да 
извършва профилактика, както и актуализация на специализирания софтуер (когато е 
приложимо). При необходимост в срока на гаранция за сметка на изпълнителя се извършват 
допълнителни настройки на апаратурата. 

Гаранционният срок е валиден при спазване на условията за поддържане и експлоатация 
на апаратурата, подробно описани от Изпълнителя в отделен документ, придружаващ 
доставката - гаранционни условия, приложен към доставката на апарата. 

3. Технически характеристики на оборудването по позиции: 

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение 
на доставката по обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически 
параметри в тяхното предложение. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Техническа спецификация 

1 .0 

Оборудване 

Цифров 
потенциостат/ 
галваностат, 
предназначен за 
спектроелектро
химични измервания 

Технически изисквания 

• Обхват на потенциала- най-малко в 
границите +/- 1 0  V 

• Точност на приложения потенциала- не по
лоша от 0.2 % 

• Разделителна способност на приложения 
потенциал- не по-лоша от 0.33 m У 

• Максимално напрежение (Compliance 
voltage) - най-малко в границите +/- 10  V 

• Максимален ток- най-малко в границите +/-
2А 

• Обхвати на тока - от минимален до 
максимален: най-малко в границите - от 1 О 
nА до 1 А; 

• Точност на тока - не по-лоша от 0.3 % 
• Разделителна способност на измерен ток: не 

по-лоша от 0.003 % (от обхвата на тока ) 
• Ширина на честотния диапазон на ------------------------------------------------------ www. eu(unds. Ьg -----------------------------------------------------
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. .  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕдНО СЪЗДДВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

-- - - --------��-----потенциостата -не по-малко от 1 MHz 
• Входящ импеданс на електрометъра 

TOhm или по-висок 
- 1 

- ·--- - · - ----- - -.,,------------------1 
Да има възможност за работа с модули за 

_ спектроелектрохимични измервания. 
Да има възможност за управление на външни 
устройства посредством аналогови и цифрови 
изходи --------

-------
Да има възможност за работа в дву- три- и четири-

t--------·-___ _____ __ елек:!)2одана конфигурация 

1 . 1 .  Модул за  Да включва: UV NIS/NIR спектрометър с оптично 

1 .2. 

1 .3. 

1 .4. 

1 .5. 

спектроелектро- влакно за високочувствителни приложения, като 
химични изследвания флуоресценция или излъчване от източници с 

много ниска интензивност. 
• Обхват - най-малко в границите200-1 1 ОО nm 
• Разделителна способност не по-малка от: 2.5 nm 

• CCD детектор : 2048 пиксела 
• Аналогово-цифров (A/D) конвертор: 1 6  битов; 
• Процеп не по-голям от 50 J.lffi - · -

---------

- -=-:-----"'----'----------'------------
Комплект Компактен източник на светлина с две лампи: 
принадлежности, 
необходими за 
нормално 
функциониране на 
модула 

Измервателна 
спектроелектрохимич 
на клетка - тип 
кварцова кювета 

Измервателна 
спектроелектрохимич 
на клетка за оптично 
прозрачни 
приятирани 
електроди за работа 
на отразена свет лина 

Измервателна 
спектроелектрохимич 
на клетка за оптично 
прозрачни 

• лампа с обхват на дължината на вълната: 200 -
400 nm (деутериева или еквивалвнтна) 

• лампа за диапазона 400 - 2500 nm (халогенна или 
еквивалентна); 

• 2 броя съвместими оптични влакна; 
• свързващи кабели 
• Кварцова клетка; 
• Кюветодържател за клетки, вкл. лещи 
• Измервателен електрод от платина във формата 

на мрежа 
• Спомагателен платинов противоелектрод 
• Сребро-сребърнохлориден(Аg/ AgCI) 

сравнителен електрод за работа във водни 
разтвори 

Тефлонова (или еквивалентна) клетка, пригодена за 
работа с приятирани електроди, съвместима със 
спектроелектрохимичния модул, снабдена с: 
• кабел за връзка на електродите към 

електрохимичния модул 
• съответни оптични влакна в случай, че те са 

различни от тези в т. 1 .2 
Тефлонова (или еквивалентна) клетка, пригодена за 
работа с принтирани електроди, съвместима със 
спектроелектрохимичния модул, снабдена с: 

• кабел за връзка на електродите към ------------------------------------------------------ www. eu[unds. bg ------------------------------------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД Зд 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

о� ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - ----г----· -------,----·----------- -�-- -------, приятирани електрохимичния модул в случай, че е различен 

електроди за работа от този в т. 1 .4. 
на преминала • съответни оптични влакна в случай, че те са 
светлина �азлични от тези в т. 1 .2 и т . 1 .4 

-- 1�6-1-. ---1 Комплект принтиранн-
Комплектът да съдържа най-малко ЗО електрода -

1.62. 

електроди от следните видове материал на работния електрод: 
Стриелектродни • от злато (най-малко 1 0  бр.) 
системи), с различен • от платина (най малко 1 0  бр.) 
материал на работния • от въглерод (най-малко 1 О бр.) 
електрод, съвместими 
с клетка 1 .4 
Комплект приятирани Комплектът да съдържа най-малко 40 електрода. 
оптично прозрачни 
електроди 
( триелектродни 
системи), 
съвместими с клетка 
1 .5 --------��--------- 4------------------------1 Компютъна 

1.7. 

1.8. 

2.0. 

конфигурация за 
управление на 
спектроелектрохимич 
ната система с 
лицензиран 
операционен софтуер, 
съсвместим със 
специализирания 
софтуер за работа с 
спектроелектрохимич 
ното оборудване 

Софтуер за 
спектроелектрохимич 
ни измервания 

Високоскоростен 
цифров потенциостат/ 
галвансетат за 
получаване и 
модифициране на 
електродни покрития 

• Компютър (минимум процесор 1 GHz, 64-
битов, минимум 8 GB RАМ, 1 ТВ твърд диск), 
монитор (минимум 20 инча), клавиатура, 
компютърна мишка; 

• лицензиран софтуер - най-нова версия, 
съвместима със специализирания софтуер 

Лицензиран единен софтуер за едновременно 
осъществяване на комплексни електрохимични 
(потенциостатични, галвансостатични, импулсни, 
волтамперометрични) и спектрални измервания в 
ултравиолетовта и видима област. 

• Обхват на потенциала- най-малко в границите 
+/- 1 0  v 

• Точност на приложения потенциала- не по
лоша от 0.2 % 

• Разделителна способност на приложения 
потенциал- не по-лоша от 0.33 mV 

• Максимално напрежение (Compliance voltage) 
най-малко в границите +/- 1 0  V 

• Максимален ток- най-малко в границите +/-2А 
• Обхвати на тока - от минимален до 

максимален: най-малко в границите - от 1 О nA ------------------------------------------------------ www. eufitnds. !Jg ------------------------------------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНМНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

--- -.- - ·- ---------- ---- . --------· ---·---- -----· 

1----------
2. 1 .  

ДО 1 А; 
• Точност на тока - не по-лоша от 0.2 % 
• Разделителна способност на измерен ток: не по

лоша от 0.003 % (от обхвата н а  тока ) 
• Ширина на честотния диапазон на 

патенциостата -не по-малко от 1 MHz 
• Входящ импеданс на електрометъра - 1 TOhm 

или по-висок 
• Време за установяване на потенциала (rise/fall 

time) - не по-голямо от 350 ns 
• Възможност за работа в дву- три- и четири

електродана конфигурация 
-------------------� Да има възможност за управление на външни 

устройства посредством аналогови и цифрови 
изходи 

Да има възможност за: надграждане с 
допълнителни модула за работа в режим на 
биnотенциостат и високоскоростни аналогови 
измервания. -------------------+----'---�--------------------------------J 

Обхват на nотенциала- най-малко в границите Биnотенциостатен 
модул 

• 

+/- 1 0  v 
• Максимален ток не nо-малък от 50 rnA 
• Обхват на тока най- малко в границите от 1 О nA 

до 1 0 mA  
Бипотенциостатът работи и в режим на 
сканиране -------�-------------1----'-����------------------------� 

Филтър и аналогов RС-филтърни константи: 0 . 1  s, 1 s, 5 s или 2.2. 

2.3. 

1-- -
2.4. 

интегратор за 
извършване на 
кулометрични и 
хроно-кулометрични 
измервания 
Електрохимична 
клетка 

Комплект електроди 
за електрохимичната 
клетка 

аналогични 
• Аналогови изходи за ток и заряд 

Термостатириуема клетка с работен обем до 1 ОО 
мл, снабдена с държач за клетки, с каnак за 
закрепване на електроди и статив 
• дискови електроди от Pt, Au, Ag, Pd и 

стъкловиден електрод с диаметър на работната 
nовърхност до 3 мм 

• сравнителен Ag/ AgCl електрод 
свързващи кабели и др. принадлежности, 

1----------�-----------------+-н_е_о
�
б
�
х_оди�_м_и_з_а функциониране на системата 

Компютърна • Компютър, (минимум процесор 1 GНz, 64-

2.5. 
конфигурация с битов, минимум 8 GB RАМ, 1 ТВ твърд диск), 
лицензирана монитор (минимум 20 инча), калвиатура, 
операционна система, компютърна мишка ------------------------------------------------------ www. eu(unds. bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M20PIIO 1-1. ()() 1-0008 "Национален център 110 .11ехаmроиика и чисти технологии", фrтансиран от Оперативна npoгpOJira "Наука 
11 образование �а интелигентен растеж " 2014-2020, съфrтансирана от Европейския съюз чрез Европейсюtя фонд за регионално ра�в1тще. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОnЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

-- -
съвместима с 
специализирания 
софтуер за 
управление на 
електрохимичната 
система 

-
ЗАЕдНО СЪЗДДВАМЕ 

- ---
• лицензиран софтуер -

НАУКА И ОБРАЗОВАН11Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

най-нова версия, 
съвместима със специализирани я  софтуер 

- -- - -
Специализиран 

Лицензиран софтуер за осъществяване на 

софтуер за 
комплексни електрохимични измервания 

2.6. (потенциостатични вкл. бипотенциостатични, 
електрохимични 

галваностатични, кулонометрични, импулсни, 
измервания 

волтамперометрични) 

ДО ПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ и 
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Показател Описание на изискването Точки при 
наличие 

ДТХ I Допълнителен модул, осигуряващ аналогово сканиране на зо точки 
потенциала, необходимо при изследване на бързи 
преходни процеси към Високоскоростен цифров 
потенциостат/ галваностат (т. 2.0) -

ДТХ 2 Максимално напрежение ( compliance voltage)- в 1 5  точки 
граници над +/- 1 О V (за т. 1 .0 и т.2.0): - до +/- 1 4  v вкл. 5 точки - над +/- 1 4  V 1 5  точки 

дтх з Възможност за включване на модул за надграждане - 5 точки 
кварцова микровезна към Високоскоростен цифров 
потенциостат/ галваностат (т. 2 .0) 

ДТХ 4 Комплектът от оптично прозрачни приятирани електроди 1 0  точки 
се състои от по десет електрода от четири вида материал 
на работния електрод: 

• злато 
• поли(3,4-етлендиокситиофен) 
• индиево-калаен оксид 
• едностенни въглеродни нанотръбички 

ДТХ 5 
Допълнителен сравнителен Ag/ AgCl електрод за работа 1 0  точки 
във водни разтвори 

ДТХ 6 
Сребро-сребърнохлориден (Ag/AgCI) сравнителен 1 0  точки 
електрод за работа в неводни разтвори 

ДТХ 7 
Допълнителна кварцова клетка за 1 0  точки 
спектроелектрохимични измервания; 
У стройство от типа UPS, поддържащо електрическото 1 0  точки 

ДТХ 8 захранване на апаратурата (при спиране на 
електроподаване) за минимум 1 5  минути ------------------------------------------------------ -www. euбtnds. bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M20POOJ-/.OO I-0008 .,Национален център no лtехатроника 11 чuсти технологuи", финансиран от Оперативна програлtа .. Наука 
и образование за интелигентен растеж'' 2014-2020, съф инансирана от Евроnейския съюз чрез Eвponetic�o:uя фонд за регионално развитие. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГ\IIОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

• Всяко посочване в настоящата техническа спецификация и останалата част от 
документацията на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение 
следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите " или 
еквивалентно/и ". 

------------------------------------------------------ W\VW. eu{unds. hg ------------------------------------------------------
Проект BG05M20POOJ-J.nOJ-0008 "Нациоиален център 110 .11ехатроиика и чuсти технологцu ", финансиран от Оператшто програма "Наука 

и образование за июпелuгентен растеж" 2014-2020, сьфиианщрана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
E.SPOnEЙQtИ ФОНД ЗА 
РЕГИОIW!НО РА38ИТИJ: 

до 
Директора 

о� 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

. . .. . . 
НАУКА И 06РА308АНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ва "Институт по физикохимия" - БАН 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

оборудване за спектроелектрохимични измервания" 

От "Метром България" ЕООД 
с ЕИК: 200881220 

представлявано от Александър Иванов Кирилов, 

в качеството му на Управител в "Метром България�< ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви nредставяме нашето техническо предложение за изпълнение н� 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена nоръчка с предмет: Доставка. 

монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за спектроелектрохимични 
измервания. 

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена nоръчка: �) -
1. Декларираме, че сме заnознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. 

Съгласни сме с тях и ги nриемаме без възражения. Изпълнението на nоръчката ще бъде 

осъществено съгласно всички изисквания на обществената nоръчка и техническата 
спецификация на Възлож:ителя. 

2. Ако бъдем избрани за Изnълнител nреди сключване на договора ще уведомим 
Възложителя дали ще се възползваме от възможностrа за авансово плащане. 

3. Декларираме, че предложената от нас аnаратура е фабрично нова, нерециклираиа, 

неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за nравИJmата 

работа и въвеждане в експлоатация и е nроизведена в съответствие с европейските норми 

за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи 

се до минималиите технически изисквания към съответните модули, кахто и предложените...=--.
технически nреимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена< 

конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на доnълнителни модули ' 

към апаратурата, които не са вкmочени в офертата. 

4. Декларираме, че доставяните с оборудването nрограмни nродукти (nакети) са 
nиnеизирави и са вкmочени в цената. 

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват 

J<ато минимум за nускането И в експлоатация, демонстрация на nараметрите заложени в 

техническата сnецификация и обучение ва сnециалисти. 

6. Декларираме, че ще извърпшм трансnортно оnаковане на апаратурата по nодходящ 

начин, съобразеи с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осиrуряващ 

fi d ь 
.--::. :'"-�· . --------------- - www.eUJtn s. g -- --�-'• ·1�-----

;"• � .... ... . ''· ::;; .. . ,� : .. )' . ,.... ... .....:. . .. .. Проект BGOSM20POOI-J.00/-0008 .. Начuоиале11 центьр nоА/ехаmроника и чисти техноло211и··. ф11Н41/с!f/Ю11 от Onepq�)(a npoгpa.�tta 
.Нау�>.-а и о6ра!1оюние sa UHmeJ/Itttнmeн растеж" 2014-1010. сьфинансирана от ЩoneDCКUR СЬЮJ чр;; Efqion.tlc�CW�<фo'н�:Jti }lииоиално 

ptUm�mut. Н · : · �, · , · � __......-..-2-:> 
., ?.:: • 1 ' 

1 \·� ·.�;,·, . .. ;� 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСitИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАПНО РАЗЗИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 
.. . 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в орипmалва опаковка, с 
ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, вюпочваща 
минимум производител, произход и модел. 

7. Декларираме, че ще изпълним доставка на апаратурата на посочения адрес на 
Възложителя в срок до 1 ОО (сто) календарии дни от датата на сюпочване на договора . 

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана, настроена и въведена в 
експлоатация и ще бъде проведено обучение на персонал на Възложителя в срок до 4 

(четири) месеца от датата на сключване на договора. 
9. Декларираме, че ще проведем обучение на до четирима служители на възложителя 

за работа с апаратурата, 1<ато nериодът ва обучение няма да бъде по-кратък от 4 (четири) 
работни дни. Провеждането на обучение се удостоверява с nодписване на протоt<ол. След 
подписването на този протокол Възложителят има право да използва апаратурата и от 
датата на nодnисването му текат сроковете на гаранционна поддръжка. 

1 О. Предлагаме гараициовен срок за обслужване на апаратурата - 3 {три) годвии. 
1 1 .  Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани 

за наша сметка, което ще вюпочва навременно отстраняване на проблеми с 
работоспособността на апаратурата, подмяна на дефе.ктирали части и друrи - гарантиращи 
безпрепятствената й уnотреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за 
своя сметка да извършваме допыmителни настройки на апаратурата. 
ГарЗIЩИЯта на Апаратурата вкmочва: 

1 1 . 1 .  профилактш<а, в зависимост от nредписанията на фирмата-nроизводител. 
1 1 .2. отстраняване ва всич:ки технически неизправности със свои сили и 
средства, възникнали не по вина на Възложителя. 
1 1 .3. актуализации на сnециализирания софтуер, когато е nриложимо. 

12. В CJI}"JВЙ на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната 
функционална годност на Аnаратурата съгласно нейното nредназначение, Техническата 
спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

1 3 .  В рамките на гаранционния срок срокът за реакция nри nолучаване на сигнал за 
неизnравност изпратен no факс, телефон, електронна nоща или обикновена поща е 3 (три) 
работни дни. 

14. В рамките на гаранционния срок срокът за отстраняване на настъпила повреда е 
до 14 (четиринадесет) календарни дви при отстраняване на място и ЗО {тридесет) 
календарни дви nри отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на 
получаване на сигнал за nовредата. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със 
срока, през който е траело отстраняването на повредата. 

15. Оферираната Апаратура nритежава минимални и доnълнителни технически 
характеристики, подробно описани в nриложение към настоящото Техническо 
предложение. За удостоверяване ва това обстоятелство nредставяме: 

1 5 . 1 .  ва хартиен носител: Извадки от официални документи - ръководства за 
работа, брошури, ел. каталог, вюпочително всички документи в електронен 
вариант ва електронен носител (CD - приложено към документацията) с 
посочване на страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото 
оборудване), както следва: 

--------------------------- www.eufunds.bg -------------......:.::���·�· · · ---.;· . �\· . •. 

·:� \. 1· . -� ·--',.1'2.:·. 
Лроект BG05M20POOJ.f.OOI-0008 .. Национален центьр 110 мехатроника u чисти технологии". фuнai/CIIJНlH onj{}'/jjntiтигнa np�i� 
.. Наука и o6po!J(МQ11Ut зо uптели�>tнтен растеж" 2014-2020. сьфинонСIIрана от Европейския сыоэ чрез Егропе� folф 3f�Zpt'ZUOII06NR 

l 

paзt1Umlle, \ : � � :)(1?11. / • 1) 
2 с:

� �;;-...___.. ·�,� ·/! � -:::::::5 � ''-. . �Mfl!lll;� 
�-,:е:; 



• • • 
* * 

* .. 
* * 

* • * 

. . ЕВРОПЕЙСI<И СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСI(И ФОНД ЗА 
РЕГИОНАIIНО РАЗ8ИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Metrohm Autolab брошура: Instruments for electrochemical research - стр. 6, С1р. 20, 
С1р.22, С1р. 24, стр. 25 и стр. 38 
Metrohm Autolab: Nova ръководство за работа - стр. 91 О и 91 1 
Metrohm Autolab: ръководство за работа Spectrophotometer and Light Source - стр. 
2, С1р. 5, стр. 9 и стр. 1 О 
Metrohm Autolab Документ ALS сеН 
Metrohm Autolab Документ Cuvette holder 
Metrohm DropSens документ Spectroelectrochemical Cells 
Metrohm DropSens документ СаЬlе Connectors for Screen-Printed Electrodes and 
Interdigitated Electrodes 
Мetrohm DropSens декумент Spectroe1ootmcдemiвal-Gell-s 
Metrohm DropSens документ Mix of Screen-Printed Electrodes 
Metrohm DropSens документ Optically Transparent Electrodes Mix 

15.2. следната точн:а хипервръзка IС'ЬМ интернеr адреса на официалния сайт на 
nроизводителя на Аnаратурата, от където са видни техническите характеристики 
на коИI<ретната оферирана Аnаратура: Модулен високоскоростен цифров 
потеiЩиостат/ галвансетат (основно тяло), модел PGSTAT 302N - пълен комплект 
система за електрохимични и спектроелектрохимични изследвания, и 
Високоскоростен цифров потенциостат/ галвансетат за получаване и 
модифициране на електродви покрития /посочване на страницата/С1раниците, на 
които е достъпна информацията за предлаганото оборудване/, ка:кто следва: 
https://www.metrohm.com/Ьg-bg/products-overview/electrochemistry/autolab
modular-line/PGST AT302N 
https://www.metrohm.com/Ьg-bglproducts-overview/electrochemistrv/autolab
spectroelectrochemistrv/ AUTUVIRКIT 
https://www.metrohm.com/Ьg-bglproducts-overview/61 4 1 8220 
https://www .metrohm.com/Ьg-bglproducts-overview/614140 1 О 
https://www.metrohm.com/Ьg-bg/products-overview/62026010 
https://www.metrohm.com/Ьg-bglproducts-
overview/61241 OбO?fi'omProductFinder=true 
https://www.metrohm.com/Ьg-bglproducts-overview/62106020 

15.3 Декларация от производител за предлагани характеристики - неприложимо 
15.4. Попъпиено Приложение с технически характеристики 

В случай, че бъдем определени за ИзiТЬЛНител на поръчката, ще представим всички 
документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и 
документацията за участие, в nосочения от Възложителя срок. 
Прилагаме и електронен носител, съдържащ техническото предложение. 
Други nриложевия /ако е приложимо/: неприложимо 

/ 

\ 
" 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ .-онд ЗА РЕГИСЖАЛНО РАЗВМТV.Е 

Дата: 12. 1 1 .20 19r. 

ЗАЕДНО СЪЗДдВАМЕ 
.. 

НАУКА И 06РА30ВАНИЕ ЗА 
ИlfТЕЛИГЕНТеН РАСТЕЖ 

�:.....--- .......... .. 

Александър Кирилов 

Уnравител 

_ .,  

-
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИСЖАПНО РАЗВИТИЕ ЗАЕДНО СЬЗ�Е 

-
-. 

НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ J{l] 4 

nМетром Бълrария" ЕООД 

ПРИЛОЖЕВИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Мивималви технически характернетики и функцвоналuоств Ja оборудване за спектроелектрохи�mчви измервавия 

\_/ 

.N'!! 

,...,-:-:::=� 
.-f��� ,.. ми;:· :.., 1',, ,, 

-':"$ t.P �  � ": 
:\• ; � э \ ;: ,, 1 <::: � .s  l '- 1  
'� � � � ,' � !: 

Опвсаине, съгласво 
техническата спецификация 

ва възложителя 

Каталоже 

Страва 
в номер 

Описавие ва вида в 
Провзвод п/нлп 

на 
модел па 

характеристиките 
ит ел 

предлагани от участвика произход 
апаратура 

та 

--- www.euбmds.bg -------------------------

Точното 
място, 

където видът 
и 

характерист 
иките могат 

да бъдат 
удостоверен 

и (вид 
документ 

(стр.), 
хиnервръзка 

и др.) :;?�[' --......""': 
� '- . Пpoe��BG05M10POOI-1.001-0008 .. Национамн център по мexampoнui«J 11 чисти те:�:��ологии··. фutiOIICUpoнom Ontpomusuo npOlfКLitD .,Наука 11 оброэо/IQние :ra интелиннmt!н pocmeж:" lOU-2010. сьфrtнонсирана от 
;;;!}_ 0:1(, 11 , -�;:(; EsponeikiМf CЪtCn чрез E•poпtuCКUR фонд за pt!liiOHaJitiO JIOЗtiUМUt!. 
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ЕВРОПЕЙСХИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
PEfИOWJIНO �ИТИЕ 

z 

о� :}( 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд ИНПJ\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

3 4 s 6 7 
Мниималии технически характернеппен 

Основни функционалности на прибора предложен в техв11ческата оферта 
11311CKBaRH ОТ ВЬЭJIОЖИТеSIЯ 

- � ,_;- � .. �;,; ;� 
• :<:: и> с: 

·. 

'� 

,�.-;r;.;:>· 
-.

. . ;.с,� 

1 1 .".. с: с I C:  � � � ;. 

1.0 

Цифров потевциостат/ 
rалваиостат, предвазначен за 
спектроелектрох�чав 

взмервавия 

• Обхват на nотеiЩИала- най-
малко в rранiЩИте +/- 1 0  V 
• Точност на приложения 
потенциала- не по-лоша от 

0.2% 
• Разделителна способност на 
приложения потенциал- не по-
лоша от 0.33 mV 
• Максимално напрежение 

ДА - Модулен Metrohm Холандия PGSTAT302 
високоскоростек цифров Autolab N 
nотенциостат/ галваностат, 
модел PGST АТ 302N - пълен 
комnлект снетема за 
електрохимични 

и 

спектроелектрохимични AUT.UVIR. 
изследвания КIТ 

ДА: Metrohm Холандия PGSTAT302 

• Обхват на nотендиала: +/- Autolab N 

t O V  
• Точност на приложения 

потенциала: 0.2 % 

• Разделителна сnособност 
на приложения потенциал: 
o.3�v 
• Максимално напрежение 

·r' � C">J ' ·<' 

r ...,.. � 
, . - ::-.�;. 

--------------------------------- www.ettfu11ds.b� ----------------------------------

httl!s:/1\VW\V .met 
rohm.com/Ьg-
bl!/oroducts-
overview/electro 
chemi:;trv/autola 
b-modular-
line!PGSTATЗQ 
2N 
и 
httgs:/1\V\V\V. met 
rohm.com!Ьg-
bglgroducts-
overview/electro 
chemjstrY/autola 
Ь-
Ш2CCtroelect[QCh 
emistrv/AUIUV 
mкп 
Metrohm 
Autolab 

брошура 
Instruments for 
electгochemical 

researcb стр. 6 и 
С1р. 38 

и 

Metrohm 
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ЕВРОПЕ.ЙСК\11 СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
PUIIIOtWIНO I'IU8Мn1E 

(Compliance voltage) - най-
малко в границите +/- 10 V 1 "  Максималеи ток- най-малко 

в rраииците +/-2А 
• Обхвати на тока - от 
минимален до максимален: 
най-малко в границите - от 10 
nА до 1 А; 

... 
-

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И 06Рд308АНИЕ ЗА 
ИКТЕАИГЕКТЕН РАСТЕЖ 

(Compliance voltage): +/-
зоv 

• Максимален ток: +/-2А (до 
20А с усилвател) 
• Обхвати на тока - от 
минимален до максимален: от 
10 nA до 1 А, в 9 декади 
(разшируеми до 1 ОО рА с 
модул за надграждане); 

• Точност ва тока - не по- 1 • Точност на тока: 0.2 % 
лоша отО.З % 
• Разделителва способност на • Разделителна способност 
измерен ток: не по-лоша от на измерен ток: 0.0003 % (от 
0.003 % (от обхвата на тока ) обхвата на тока ) 
• Ширина на честотния • Ширина на честотния 
диапазон на nатенциостата -не диапазон на потенциостата: 
по-малко от 1 МНz 1 МНz 
• Входящ импеданс на • Входящ импеданс на 

елеК1рОметьра - 1 TOhm електрометъра: > 1 TOhm 
или по-висок 

Има възможност за работа с 
модули за 
спектроелектрохимични 

измервания. 

ДА: 
Има възможност за работа с 

модули за 
сnектроелектрохимичRИ 

Nova 
ръководство эа 
работа стр. 91 О 
и стр. 91 1  

https:/1\v\vw.met 
rohm.com!Ьg
bp/products
oveiView/electro 
chemistrv/antola 

>���{� � 1 1 1 1 1 1 sn<�lroelocuoch 1 
t ��-�- .; . emtstrv/AUТUV 

, 1 -:,  ("1 \- . 

;: :::: � -">j·. \. 

IRКIТ 

\ -:- ..., э ,. 
, .J ,... \-. ..". -;tJ �� : • 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЭ 
EIIPOne� ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗОИtИЕ 

Има възможност за управление 
на външни устройства 
nосредством аналогови и 
цифрови изходи 

Има възможност за работа в 
дву- три- и четири-електродана 
конфигурации 

... 
-

ЗАЕДНО СЪЗДДВдМЕ НАУКА И 06РАЭОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕдИГЕНТЕНРАСТЕJК 

ДА: 
Възможност за управление на 
външни устройства 
посредством аналогови. и 
цифрови изходи 

ДА: 
Възможност за работа с 2,3 и 4 
електрода 

Модул за ДА: Metrohm Холандия AUT.UVIR. 

спектроелектрохимични Модул за Autolab КIТ 

взеледвавия вкmочващ: спектроелектрох�чни 
• UVNIS/NIR спектрометър с изследвания, включващ: 

оптично влакно за AutolaЬ Spectrophotometer UA 

високочувствителни UVNISINIR - спектрометър с 
nриложения, като оптично влакно за 

1.1. флуоресценция или излъчване високочувствителни 
от източници с много ниска приложения, като 
интензивност. флуоресценция или излъчване 

от източници с много ниска 
интензивност 

• Обхват - най-малко в • Обхват: 200-11  ОО nm 
rраницвте200-1 1 ОО nm 

• Разделителна • Разделителна способност: 
способност не nо-малка 2.5 nm 

, ,:::��'-' 
,-?�'(.(.>��!:)" �;_·�'.· · ' � � \ 

(: � (/) � �,. «'2:' -. ..  _ == с .n C  :: .. , $ 'i- tl � �__... ,iii i, ' ----------------------- www.eufimds.bg ---------------------------------------

-

Metrohm 
Autolab 
брощура 
fnstruments for 
electrochemica 1 
research стр. 6 и 
етр. 38 1 
Metrohm 

1 AutolaЬ 
брошура 
Instrwnents for 
electrochemical 
research стр. 6 и 
СТD. 38 
httos://www.met 
rohm.com/Ьg-
btdoroducto;-
overview/electro 
chemi�tQ!/autQia 
Ь-
�ectroelectroch 
emista/AUТUV 
IRКIТ 

и 

Metrohm 
Autolab 
ръководство за 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО PA3814TI'.E 

от: 2.5 nm 
• CCD деrектор . 2048 

пиксела 
• Аналогово-цифров (A/D) 

конвертор: 16 битов; 
• Процеп не по-голям от 50J.LM 

Комплект провадлежвости, 
оеобходими за нормалво 
фувхциовираве ва модул 1 . 1  , 
състояш се от : 
• компактен източиШ< на 

свеrлнна с две лампи 
лампа с обхват на дължината 

на вълната: 200 - 400 nm 
(деуrериева или еквивалвнтна) 
и 
лампа за диапазона 400 - 2500 
nm (халогенна или 
еквивалентна); 
•2 броя съвместими оптични 
влакна; 

•свързващи кабели 
-····--- -

:� 

• CCD Hnear array, 2048 
pixels Деrектор 

• 16 Ьit, 2 МНz Аналогово-
цифров (А/0) Конвертор 

• Процеп от 50 J.Lm 
разработен в симетричен 
Czemy-Turner дизайн ДА: Metrohm Холандия Autolab DIНAL 

Комnлеi<Т принадлежности, Autolab Light Source 

необходими за нормално 
функциониране на модула: 

• Компаnен източНИI< на 
светлина с две лампи 

• Деутериева лампа с обхват 
на дължината на В'Ь.IIНата: 
200 - 400 nm и Халогенна 
ламnа за диапазона 400 -
2500 nm; 

• 2 броя ОПТИЧНИ влакна 
приложения, с диаметър: AUT.FffiER.20 
200 J.l.m, дължина: 2м и O.UVIR зa 

зашита от преекспониране UVIVISINIR 
AUT.AV.TRG 

• Свързващи кабели CBL.DI048 
trigger 

--/!#��-� 1 .,.. � э :;; \ : 
(1 � (/1 g ) с; \ 
1 С: - s  � '  

.,. "" t;.J.' 
------------------------------- �vww.eu(unds.bg -----------------------------------

работа 
Spectrophotome 
ter and Light 
Source стр. 5 

Metrohm 
Autolab 
ръководство за 

работа 
Spectrophotome 
ter and Light 
Source стр. 2, 
стр. 9 и стр. 10 

-_./_� '1 � f, • ��""' BG05M20POOI. 1.001-0008 .. Национален цент� no NtxrzmpoН1trt7 и чисти танолмт", финансирон от Onepomu/Pfa np<щxl/lla .. Науко и o6paзoii0Jfue 'Ja uнmtлttZ�tllтtн растеж" 1014-1010. сьфинансиро11а от 
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1.4. 
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.. .. . 
ЕВРОПЕйСКИ съюз 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕf�ОРА38ИtИЕ 

Измервателва 
спектроелектрохвмвчиа 
клетка - тип кварцова 
кювета: 
• Кварцова клетка; 
• Кюветодържател за клетки, 

BIOI. Лещи; 

• Измервателен електрод от 
nлатина във формата в: а 
мрежа 

• Спомагателен nлатинов 
противоелектрод 

• Сребро-
сребърнохлоридев(Аg/ AgCl) 
сравнителен електрод за 
работа във водни разтвори 

Измервателва 
спектроелектро�а 
клетка за оптично прозрачни 
прввтвравв електроди за 
работа на отJ!азена светлива: 
• тефлонова (нли 

::� 

ЗАЕДНО СЬЗДдВдМЕ НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ДА: Metrohm 
Измервателна Autolab 
спектроелектрохиNUИqна 
клетка - Кварцова юовета 

• Кварцова клетка със 
светлинен път от 1 мм; 

• Кюветодържател за 
стъклени и кварцови 
юовети/клетки със 
светmmен път до 10 мм, 
вкл. Лещи 

• Измервателен електрод от 
платина във формата на 
мрежа 

• Спомагателен nлатинов 
електрод 

• Сребро-сребърнохлориден 
(Ag/AgCI) сравнителен 
електрод за работа във 
водви разтвори 

ДА Metrohm 
Измервателна DropSens 

спектроелектрох�чна 
клетка за оптично прозрачни 
принтирани електроди за 
работа на о:mазена светлина: 
• тефлонова клетка, 

Холандия 

CHI.SEC-
C.lMM 

CUV-
UVNIS 

Испания REFLECELL 

. . ��; , �\' >.· -------------------------- www.eu[unds.bg --------------------------------

Metrohm 
Autolab 
Документ ALS 
ceU 

Metrohrn 
Autolab 

Документ 
Cuvette holder 

Metrohm 
DropSens 
документ 
Spectroelectroch 
emicaJ Cells 

:· .. -· ·<" 
"- -·Проект BGOSM10POO 1-Т.ОО 1-0008 _HOI(UOHa.llrR ченмър по .veXOmJ10НW«1 " ... -.. ---·----·" ....... --иран от Onepomu/IНO пpol(IO..Wa .. Hfi}'I«Z и o6po3o«<нur эа интииNнmrн растеж" 10U -1010. сьфшюнmрона от 
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ЕВРОПЕЙСК\о1 СЪЮЗ 
EВPOnEЙCIG1 �нд 3А РЕГИОtWIНО РЮВИТИЕ 

еквивалентна) клетк� 
пригодена за работа с 
привтирани електроди, 
съвместима със 
сnектроелектро�чния 
модул, 

кабел за връзка на 
електродите към 
електрохимичния модул 

съответни оnтични влакна в 
случай, че те са различни о 
тези в т. 1.2 

Измервателна 
спектроелектрохимична 
�СJ�етка за оптично 
прозрачвв привтиравв 
електроди за работа ва 
Dl!емивала светлива: 

• тефлонова (или 
еквивалентна) клетка, 
nритодена за работа с 
пр китирави електроди, 
съвместима със 
спектроелектрохимичния 
МОдУЛ 

• кабел за връзка ва 
електроJХ!iте към 

ао ::Х 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

приrодена за работа с 
принтирани електроди, 
съвместима със 
сnектроелектрохимичния 
МОдУЛ 

• кабел за връзка на 
електродите към 
електрохимичния модул 

• оптич:ниrе влакна описани 
в т. 1.2 са съвместими за 
изnолзване ДА Metrohm 

Измервателна DropSens 
сnектроелектрохимична 
клетка за оптично прозрачии 
принтирани електроди за 
работа на п�минала светлина: 
• тефлонова Юiетка, 

пригодена за работа с 
принтирани електроди, 
съвместима със 
сnектроелектрохимичкия 
модул 

• кабел за връзка на 
електродите към 

САС 

Испания ТRANSCELL 

• ' ",.� п)· � � - � �  J .; 
" -- ��"' /.: ----·------------------- www.eu(und:.·.bg ----------------------------

Metrohm 
DropSens 
документ СаЬlе 
Connectors for 
Screen-Printed 
Electrodes and 
Interdigitated 
Electrodes 

Metrohm 
DropSens 
докуt.IСIП 
Spectroelectroch 
emical Cells 

1 1 
Metrohm 
DropSens 
докуме!П Cable 
Connectors for 

{); . , . � :{/ F- BGOSМ20POOI-1.00/.{](J()8 •• Н•"""-.,._ .. м--· ··- -ш·. ФWЮО«•,_ •• о..,ют-.....".� .н.,..." ..__w "' ·--•••• ".,.,..,... lOU-1010. nф•��·".�� 
..,m чрез EllpOJН!Ut:КШI фонд м ,жmОJiално poзtmmиl!. 
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ЕВРОПЕйСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКМ ФОНД ЗА 
РЕГИОtWIНО РАЗВИТИЕ 

електрохимичния модул в 
случай, че е различен от този 
в т. 1.4. 

... 
.. 

ЗАЕДНО СЪЗДАММЕ НдУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

електрох:имиtПШЯ модул 

• съответни оптични влакна, в • оптич:н:ите влакна оnисани 
случай, че те са различни от в т. 1.2 са съвместими за 
тези в т. 1 .2 и т.1.4 използване 

Комплект првитирави 
електроди (триелектродив 
светеми), с различеи 
материал ва работвия 

ДА: \ Metrohm 
Комплект приятирави DropSens 
електроди (триелектродни 
системи), с различен материал 

електрод, съвмести�m с 
клетка 1.4, съдържащ най-

1.61. 1 малко ЗО електрода -от 

на работния електрод, 
съвместими с клетка описана в 
т. 1.4, съдържаща 1 ОО бр. 

1.62. 

1.7. 

следните видове материал на 
работния електрод: 

електрода от следните видове 
материал на работния 
електрод: 

• от злато (най-малко 10 бр.) • от злато АТ (25 бр.) 
• от платина (най мапко 10 бр.) • от злато БТ (25 бр.) 
• от въглерод (най-малко 20 • от платина (25 бр.) 

бр.) • от въглерод (25 бр.) 
Комплект от 40 оривтирави ДА: 1 Metrohm 

оптично прозрачии Комплект от 40 принтирани DropSens 
елеJСТроди (триелекrродни оnтично прозрачни електроди 
системи), съвместими с (триелектродни системи), 
клетка 1.5. съвместими с клетка 1.5. 
Компютьрва ковфвтурацвя 
за управление на 
спектро�лектрохимичната 

ДА: 
Компкпърна конфиrурация за 
управление на 

Dell, Acer 

САС-Р 

Исnания SPESMIX 

Испания OTEMD( 

Киrай Re се П38СКВЗ 

-- ---- ---- WWiv.eu!imd!i·.bg ------------------------
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Screen-Printed 
Electrodes and 
lnterdigitated 
Electrodes 

Metrohm 
DropSeos 

документ 
Mix ofScreen
Printed 
Electrodes 

Metrohm 

DropSens 
документ 
Optically 
Transparent 
E1ec1rodes Мiх 
не се изисква 
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ЕВРОПЕйСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОf181сКИ ФОНД ЗА 
PEn'IOIWIЖ) РЮ8Мtие 

система с лицензиран 
операциовен софтуер, 
съвместим със 
специализирания софтуер за 

работа с 
спектроелектро�ичното 
оборудване: 

• компютър (минимум 
процесор 1 GHz, 64-битов, 
минимум 8 GB RАМ, 1 ТВ 
твърд диск), монитор 
(минимум 20 инча), 
клавиатура, компютърна 
мишка; 

• Лицензиран софтуер - вай-
нова версия, съвместима със 
специализирания софтуер 

Софтуер за 
спектроелектрохвмичвв 
измервания: 
лицевзиран едивеи софтуер за 
едвовременво осъществяване 
ва комплексни електрохимични 
(потенциостатични, 

� 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Э.А 
ИНТЕЛИrЕИТЕН РАСПЖ 

спектроелектрохимичната 
система с лицевзиран 
операциовен софтуер, 
съвместим със 
специализирания софтуер за 
работа със 
спектроелектро�ото 
оборудване: 
• компютър Dell Vostro 3671 

МТ, Intel Core i3-9100, 8GB 
DDR4, 2400MHz, 1 ТВ НDD, 
монитор Acer SA230AЬi, 
23" Wide IPS LED, 
клавиатура, комnютърна 
мишка; 

• Лицензиран софтуер 
Windows 1 О Pro - най-иова 
версия, съвместима със 
специализиравия софтуер 
NOVAФ 

ДА: Metrohm 
Софтуер Autolab NOV А Ф за Autolab 
спектроелектрохШf1RИН 
измервания: 
лицензиран единеи софтуер за 
едновременно осъществяване 
на комплексни 
електрохимични 

wмv. eufjprds. bg 

у 

Холандия NOVA Metrohm 
Autolab 

брошура 
Instruments for 

electrochemical 

research стр. 25 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
EJII'Of1EЙC1CИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНМНО РА38ИТИЕ 

rалваностатич:ни, импулсни, 
волтамперометрични) и  
спектрални измервания в 
ултравиолетовата и видима 
област. 

Високоскоростен цифров 
потевцвостат/ галвавостат за 
получаване и модифициране 
на електродви покрития: 

• Обхват на потенциала- най-
малко в границите +/- 1 0  V 

• Точност на приложения: 
потенциала- не по-лоша от 
0.2 % 

• Разделителна способност на 
приложения потенциал- не 
по-лоша от 0.33 m V 

• Максимално напрежение 
(Compliance voltage) - най-
малко в rраниl.{Ите +/- 1 О V 

• Максималев ток- най-малко 
в границите +/-2А 

• Обхвати на тока - от 
минимален до максимален: 

-

3АЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И 06РАЭОВАН�1Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(потенциостатични, 
rалваностатичв.и, имnулсни, 
волтамперометрични) и 
спектрални измервания в 
ултравиолетовата и видима 
област. 
ДА: Metrohm 

Високоскоростен цифров Autolab 
nотекциостат/ rалваностат за 
получаване и модифициране 
на електроДНи покрития: 

• Обхват на потенциала: +/-
I O V  
• Точност на приложения 
потенциала: 0.2 % 

• Разделителна способност 
на приложения nотенциал: 
0.3J.1V 
• Максимално напрежение 

(Compliance voltage): +/-

зоv 
• Максимален ток: +/-2А (до 
20А с усилвател) 
• Обхвати на тока - от 
мниимален до максимален: от 

Холандия PGSTAT302 
N 
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Metrohm 
Autolab 1 брошура 
Instruments for 
electrochemica\ 
research crp. 6 н 
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lf 

Metrohm 
Autolab 
Nova 

рЪ!<ОВОJlСТВО За 
работа 
Crp. 910 и 911  
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСIG1 ФОНД ЗА 
PEП'IOtwtНO РАЗВИТИЕ 

==Х 

ЗАЕДНО СЪЗ�Е НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

най-малко в границите - от \ 1  О nA до 1 А, в 9 декади 
1 О nA до 1 А; (разшируеми до 1 ОО рА с 

модул за надграждане); 
• Точност на тока - не по- 1 • Точност на тока: 0.2 % 

лоша от0.2 % 
• Разделителна сnособност на • Разделителна способпост 

измерен ток: ве nо-лоша от на измерен ток: 0.0003 % (от 
0.003 % (от обхвата на тока) обхвата па тока ) 

• Ширина на честотния • Ширина на честотния 
диапазон на потендиастата диапазон на потенциостата: 
-не по-малко от 1 МНz lМНz 

• Вхолящ имnеданс на • Входящ имnеданс ва 
електрометъра - 1 TOhm електрометъра: > 1 Tohm 
или по-висок 

• Време за уставовs:шане на 1 • 
nотенциала (riselfall time) -

Време за установяване на 
потенциала (riselfall time) 
<250 DS не по-голямо от 350 ns 

• Възможност за работа в 1 • Възможност за работа в 
дву- три- и четври
електродва конфигурация 

дву- три- и четири-
електродна конфигурация 

Има възможност за управление 
на външви устройства 
nосредством аналогови и 
цифрови изходи 

Има възможност за: 

ДА: 
Възможност за уnравление на 
външни устройства 
nосредством аналогови и 
цифрови изходи 

ДА: 

--------------------------- W\111-v.eu{unds.bg --------------------------------

Metrohm 

Autolab 
брошура 
lnstroments for 
e\ectrochemical 

research стр. 6 и 
стр. 38 

Metrohm 

Autolab 
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ЕВРОПЕЙСК\1 СЪЮЗ 
ЕВРОnЕЙСIМ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РА38ИТИЕ 

надграждане с доnълнвтелни 
модула за работа в режим на 
бипотенциостат и 
високоскоростни аналогови 
измервания. 

Бипотевцвостатен модул: 

• Обхват на nотенциала-
най-малко в гравиците +/-
lO V 

• Максимален ток не no-

малък от 50 mA 
• Обхват на тока кай- малко 

в границите от 1 О nA до 1 О 
шА 

Бипотенциостатът работи и в 
режим на сканиране 

Ф1штър и аиалоrов 
интегратор за извършване на 
кулометрични и храно-

-
-

ЗАЕдНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Възможност за надrраждане с 
допълнителни модули за 

работа в режнм на 
бипотенциостат и 
високоскоростни аналогови 
измервания. 

ДА: Metrohm 
Биnотенuиостатен модул ВА- Autolab 
биnотенциостатен модул за 
двуканални измервания: 
• Обхват на nотенциала: 

+/- 10 v 

• Максимален ток: +/- 50 mA 

• Обхват на тока: от 1 О nA до 
10 rnA в 7 декади 

ДА: 
Биnотенциостатьт работи и в 
режим на сканиране, като се 
прилага потенциално 

отместване на втория канал по 
отношепие ва m.рвпя канал 

ДА: Metrohm 
Филтър и аналогов интегратор AutolaЬ 
за извършване на 

Холандия ВА 

Холандия FI20 

кулометрични измервания, кулометрични и хРОВО- -- - -- -·--·----·--

;;�\)� � '"'!.L":\ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЭ 
ЕВРОПЕЙQ(И ФОНД ЗА. 
PErИOIW1НO РА38КТИЕ 

nритежаващ: 

• RС-филтьрни константи: 
0.1 s, 1 s, 5 s или аналогичии 

• Аналогови изходи за ток и 
заряд 

Електрохимична клетка: 
Термостатириуема клетка с 
работен обем до 1 ОО мл, 
снабдена с дьржач за клетки, с 
капак за закрепване на 
електроди и статив 

Комплект дискови електроди, 
съвместими с 
електрохимичната lСЛетка 
(2.3.): 
• електроди от Pt, Au, Ag, Pd 

и стькловиден електрод с 
диаметър на измервателната 

... 
-

ЗАЕДНО СЪЗААSАМЕ НАУКА и 06РА308А.НИЕ 3А 
ИНТЕ/\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

кулометрични измервания, 
nритежаващ: 
• RС-филтърни константи: 0.1 

s, 1 s, и 5 s 
• Аналогови изходи за ток и 

заряд 

ДА: Metrohm 
Електрохимична клетка: AG 
• термостатириуема клетка с 

работен обем от 20 до 90 
мл 

• държач за клетки с капак за 
закрепване на електроди 

• статив 

ДА: Metrohm 

Комплект дискови електроди, Autolab 
съвместими с 
електрохимичната клетка 
(2.3.): 
• електроди от Pt, Au, Ag, Pd 

и стькловиден електрод с 

Швейцария. 
6.1418.220 

6.1414.010 

6.2026.010 

Холандия 
6.1241.060 
6.2103.120 
6.2103.110 
6.1204.310 
6.1204.320 
6.1204.330 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
EBPOI'1EЙOG1 ФОНД ЗА РЕПIОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

nовърхност до 3 мм 

-

сравнителен Ag/AgCI 
електрод 
свързващи кабели и др. 

nринадлежности, 
необходими за 
функциониране на системата 

Комmотьрна конфигурация с 
лицензирана операционна 
система, съвместима с 
сnециализиравия софтуер за 
управление на 
електрохимичната система: 

• Компютър, (минимуы 
процесор 1 GНz, 64-битов, 
минимум 8 GB RАМ, 1 ТВ 
твърд диск), монитор 
(минимум 20 инча), 
калвиатура, комmотърна 
МИШI<а 

• Лицензиран софтуер - най-
нова версия, съвместима със 

специализиравия софтуер 

o
t :� 

ЗАЕДНО СъздАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕКТЕН РАСТЕЖ 

диаметър на измервателната 
повърхност от 3 мм (0.5 mm 

за Pd) 
• сравнителен Ag/ AgCl 

електрод 
• свързващи кабели и др . 

принадлежности, 
необходими за 

функциониране на 
системата 

ДА: Dell, Acer 
Компютърна конфигурация с 
лицензирана операционва 
система съвместима с 
сnециализирания софтуер за 
уnравление на 
електрохимичната система: 

• комnютър Dell Vostro 3671 
МТ, Intel Core iЗ-9100, 8GB 
DDR4, 2400МНz, 1 ТВ HDD, 
монитор Acer SA230AЬi, 
23" Wide IPS LED, 
клавиатура, компютърна 
мишка; 

• Лицензиран софтуер 
Windows 1 О Pro - най-нова 
версия, съвместима със 

сnециализирания софтуер 

PD.SOO 

6.2106.020 

Китай не се 
изисква 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОГiЕМсК� ФОНД ЗА 
РЕIУtОНАЛНО РАЗВИТ�Е 

Спецвалвзираи софтуер за 
електрохвмвчви измервавия 
: лицензиран софтуер за 
осъществяване на комплексни 
електрохимични измервания 
(потенциостатичви вкл. 
биnотеициостатични ' 
галвавостатични, 
кулонометрични, импулсни, 
волтамперометрични) 

о� :}{ 

ЗАЕДНО �Е НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

NOVA@ 

ДА: Metrohm 

Софтуер Autolab NOV А Ф за Autolab 
електрохимични измервания: 
лицензирав софтуер за 
осъществяване на ко�mлексни 
електрохимични измервания 
(потенциостатични вкл. 
биnотенциостатични ' 
галвавоста тични, 
кулонометрични, импулсни, 
волтамперометричви) 

Холандия NOVA 

------- ----------------- www.eufиt1ds.bg -----------------------------
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОnЕЙСКИ ООНДЗА 
РЕri'IОНАПНО РАЗВИТИЕ 

:� 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЭОВАН�1Е ЗА 
ИНТЕI\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ДОПЪЛИИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДТХ) 

Каталоже 

Оnисанпе, съгласно техкнческата Оnисание яа вида и 
н номер 

сnеttвфнкация на въ3Ложuтели характернсnmкнте предлагани 
Производ Страна на н/нли 

ит ел провnод модел на 
от участника 

аnаратура 
та 

2 3 4 5 6 

Допълнителен модул, ДА: Metrohm Холандия SCAN250 

осигуряващ аналогово Допълнителен модул, Autolab 

сканиране на потенциала, осигуряващ аналогово 
необходимо при изследване на сканиране на потенциала, 
бързи nреходни процеси към необходимо ори изследване 

Високоскоростен цифров на бързи преходни nроцеси 
потенциостат/ rалваностат към Високоскоростен 
(т.2.0) цифров аотенциостат/ 

галваностат (т.2.0) 

Максимално наnрежение ДА: Metrohm Холаидия PGSTAT 

( compliance voltage)- в Максимално напрежение AutolaЬ 302N 
граници над +/- 10 V (т. l.О и (comp1iance voltage): 
2.0): +/- ЗО V и към т.l.О и към 

• ДО +/- 14 V ВКЛ. т.2.0 
• над +/- 14 V 

Точното място, където 
ВИДЪТ И 
характеристиките 
могат да бъдат 
удостоверени (вид 
документ (стр.), 
хипервръзка и др.) 
7 

Metrohm Autolab брошура 
Instruments for 
electrochemicaJ researcb 
стр.20 

Metrohm Autolab брошура 1 
Instruments for 
electrochemical researeh 
стр. 6 н стр. 38 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРООЕЙСКИ �С»Щ ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗSМТИЕ ЗАЕДНО СЬЗДАВАМЕ НАУКА И 06РАЭОВдНИЕ Зд 

ИНТЕIIИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Възможност за включване на 
модул за н��ане -
кварцова микровезна към 
Високоскоростен цифров 
потенциостат/ галваностат (т. 
2.0) 

ДА: 
Възможност за включване 
на модул за надграждане 
EQCM кварцова михровезна 
към Високоскоростен 
цифров потенциостат/ 
галваностат (т. 2.0) 

Комплектът от оптично ДА: 
прозрачни примтирани Ко�шлектьт от опrично 
електроди се състои от по десет прозрачни принтирани 
електрода от четири вида електроди се състои от по 
материал ва работния електрод: десет електрода от четири 

• злато вида материал на работния 
• поли(3,4� електрод: 

етлендиоксиmофен) • злато 
• индиево-калаен оксид • поли (3,4-
• едностенви въглеродни етлендиокситиофен) 

ванотръбички • индиево-калаен оксид 

Допълнителен сравнителен 
Agl AgCI електрод за работа във 
водни разтвори 

Сребро�ебърнохлоридеп 
(Ag/AgCI) сравнителен 
електрод за работа в неводни 
разтвори 

• едностенни въглеродни 
нанотоъбичхи 

ДА: 
Допълнителен сравнителен 
Agl AgCl електрод за работа 

ВЪВ ВОДНИ Р8ЗТВОРИ 
ДА: 
Сребро�бърнохлориден 
(Agl AgCl) сравнителен 
електрод за работа в 

Metrohm 
Autolab 

Metrohm 
DropSens 

Metrohrn 
Autolab 

Metrohm 
Autolab 

Холандия 

Испания 

Холандия 

EQCM 

ОТЕМIХ 

CНI.REl 
8 

Холандия 1 CHl.RE7 

Metrohm Autolab брошура 
Instruments for 
electrochemical research 
стр. 6 и стр. 24 

Metrohm DropSens 
документ Optically 
Transparent Electrodes Мiх 

Metrohm Autolab Документ 
ALS cell 

Metrohm Autolab Документ 
ALS ceiJ . �(�Ju ___ , -� \"· 
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ЕВРОПЕйСКИ СЪЮЗ 
Е.ВЮПЕЙСI(И СЮНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗ8ИТИЕ 

o
t :� 

ЗАЕДНО СЪ3ДАВАМЕ НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

неводни разтвори 
Допълнителна кварцова клетка ДА: Metrohm Холандия 

за спектроелектрохимични Допълнителна кварцова Autolab 

ДТХ 7 измервания; клетка за 
спектроелектро�ични 
измервания· 

У стройство от типа UPS, ДА: Eaton 
поддържащо електрическото UPS, модел Eaton 9Е 1 OOOi, 
захранване на апаратурата (при поддържащо 

ДТХ 8 спиране на електроподаване) за електрическото захранване 
минимум 15 минуrи на апаратурата (при елиране 

на електроподаване) за 
мпцнмум 15 минути 

Дата: 12.11 .20 19r. 

---------------- --- www.eufimds.bg --

Китай 

подпис 

CHI.SEC Metrohm Autolab Документ 
-С. lММ ALS cell 
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ЕВРОПЕйСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОnЕЙСI<И ФОНД 3А 
РЕГ�НАIIНО РАЗВКТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЭДАSАМЕ 
. . 

НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От "Метром България" ЕООД, 
с ЕИК: 200881220 
представлявано от Александър Иванов Кирилов 
в качеството му на Управител в .,Метром Бът-ария" ЕООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществева поръчха с nредмет: 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатации на оборудване за 
спектроелектрохимачии измервания, след като се запознахме с документацията за 
участие, изисквавията на Възложителя и сnецификата на възлаганата доставка, предлагаме 
да изпълним обществената nоръчка с гореnосочения nредмет nри следните финансови 
условия: 

Цена за из1rЪЛнение на обществената поръчКJJ в размер на 1084000.00 (сто и осем 
хUЛJiди) лева без ДДС. или обща стойност от 129'600.00 (сто двадесет и девет xUЛJiдu 
и шестстотин) лева с вЮlючен ДДС. 

Ценовото nредложение е за аnаратурата, която е оnисана с минимални и 
допълнителни технически характеристики в техническото ни предложение. Цената 
включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на nредмета на договора, като: 
разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително 
опаковане, разоnаковане, товарене, разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение за работа, както и разходи за отстраняване на всички технически 
неизnравности, nокрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на 
Изпълнителя. 

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено 
nрез целия срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част офертата ви за 
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закова за 
обществените поръчки. 

� ::,�.�-н�:, , '-'·�· n r� .. 

Дата 12. 1 1 .2019r. 
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Александър Кирилов 

Управител 


