
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

r· , • .. . ,, ...... .. ,: ... ,.,. 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ HAYI<A И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ДОГОВОР 

J(нес.�� .·.?.�: . . �� .�.? година, страните по договора: 

Институт по физикохим1ш "Акад. Ростислав Каишсв" Българска академия на 

науките, ПИК 000663764, със се;щлище и адрес на управление : I'р.София,1113, ул. "АI<ад. 

Георги Бончев" бл.ll, представляван от нроф. дхп Весела Цветанова Цат<ова-Станчева

директор, наричан ло-долу БЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и 
Мар в ел OOJ(, ЕИК BG О 10486426, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив -

4004, бул. "Кукленско шосе" N!! 12, тел. 032 678 026, 032 678 027, 032 678 028, 032 678 029, 0899 
979023, 0878 372682, факс N!! 032678021, e-mai]: ofб.ce@шarvel.bg, Идентификационен N!! ло 
ЗДДС BG 010486426, предстаnлянано от Любомир Божипов Маринов - Упраnител, наричано 
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
в изпълнение на Решение No 42-РД-09/ 18.05.2020 г. за определяне па изпълнител на 
обществена поръчка с предмет "Доставка, моптаж и въвеждане в ексш10атация на 
пмпс)lанссн честотен анализатор" скшо•шха настоящия договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. Предмет 
( 1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на 
Възложителя на апаратура, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 
N!! 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложенис на Изпъmштеля (Приложения 
N2 2 и N!! 3), нерюделна част от J(oгonopa срещу задължението па Възложителя да я приеме и J(a 
запшпи договорената ц�на сы·ласно условията, посочени по-долу. 
(1.2) ОсRен достатшата по алинея 1.1 nредме1ът на Договора включва и изпълнението на 
следните дейности: 
(i) монтаж/инсталация и въвеждане 13 експлоатация на доставената апаратура; 
(ii) обучение па персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура; 
(jjj) 1·аранционно обслужване на достаnената апаратура и доставка на необходимите части и 

материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на протот<ол 
за проведено обучение на персонала 

( 1.3) Изпълнителят сс задължава да изнълни дейностите ло алинея 1.1 и алинея 1.2 в 
съотnетстnие с изискnанията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и 
ценовото Предложенис на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Дoronop, в 
сроковете по настоящия Договор. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 
1. (2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати на ИзrгышитеJш обща цена в размер на 52 320 (петдесет и две хиляди триста и двадесет) 
----------------- ------------------------------- - lvэvw. eu (и nds. Ь g ------------------------------------------------- ) 
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лева без ДДС, или обща стойност от 62 784 (шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и 
четири) лева с шшючен ДЦС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение N!2 3), 
неразделна част от нас·l'оящия Договор. 
(2.2) Посочената цена е крайна, остава ненроменена за срока на действието му и включва 
всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изnълнение на nредмета на настоящия 
Договор, като но не само: разходите за транспортиране и !(оставка н а  апаратура до мястото за 
доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, 
инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и при-веждане в работно състояние, готово за 
приемапе и експлоатация, обучение на специалисти, доставка па пялата техническа и сервизна 
документация, всички разходи за извършване па гаранционно обслужване в срока на 
га ран цията за труд, резервни части и консумативи, Каi<то и разходи за отстраняване за сметка на 

и от Изnълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя 
и покрити от гаранциопните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя. 
Член 3. Начин на шшщанс 
(3. 1) Плащанията се и:шърrпват в български нева, с платежно нареждане по следната банкова 
сметка, носочена от Изнъннители: 
Банка: Райфайзенбанк България АД 
ШАN: BG14RZBB91 551085035709 
BIC: RZBBBGSF 
Изпълнителят е длъжен да уведомява пиемсно Възложителя за всичi<и носледващи промени на 
банковата му сметка n срок до 3 (три) дни считано от момента па nромяната. В случай че 
Изnълнителят не увеJ(оми Възложителя в ТО3И срок, счита се, че плащанията, по посочената в 
настоящия Lшен банкова сметка са надлежно извършени. 
(3 .2) Възложителят се задължава да заплати цената по алинея 2. 1 в следните срокове и при 
представяне на следните доrсументи: 

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

считано от датата на скпючване на договор за възлагане на общсетвена и след представяне на 

оригинална фактура, съдържаща всички законоnи реквизити и необходимата информация 

съгласно изискванията на ОП НОИР и гаранция за аnансовото плащане. Авансовото плащане no 

договора за изnълнение се обезпечава преди изnършването му с предоставяне в полза на 

I3ъзложителя на гаранция в размера на авапсевото плащане със срок на валидност не по-малко 

от 3 (три) календарни дни след крайната датата, предложена от участпитса за доставка на 

апаратурата, предмст на обществената поръчка. Изпълнителят с е  задължава да подържа 

гаранцията валидна не nо-малко от 3 (три) дни след J(атата на реална доставка на апаратурата 

като представя най-късно към крайната дата па срока., предложен от Iсапдидата за доставка, 

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

плащане до 3 (три) дни от датата на подписnане на приемно-предавателпия протокол за 

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

за аваисово плащаие. Избраният за Изпътштел участник, преди сюиочваие ua договора, 

уведомлва Възложителя дали ще се възllолзва от тази възjио;нсност). 

(2) Окончателно плащане в размер на 70 % (или 1 ОО% в случай на отказ от авансово 
nлаmане) от стойността на договора- в срок до ЗО (тридесет) дни, считано от приемане на 
изпълнението, удостоверено с подписванс от двете страни на протоi<ол за проведено обучение и 
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след представяне на оригинална фаr<Тура, съдържаща всички законови реквизити и 
необходимата информация съгласно изискванията па ОП НОИР. 

Във фактурите трябва да е вnисан следпият текст: "Разходът е по проект "Национален 
център по мехатроника и чисти технологии", изпълняван по договор BG05M20P001-1.001-
0008, финансиран но Онеративна програма "Наука и образование за  интелигентен растеж" (ОП 
НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Gвропейския фонд за регионално развитие. 

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

Член 4. Срокове и място на доставка 
( 4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата па подписването му от двете страни. Срокът на 
настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на апаратурата, nредмет на 
Договора. 
(4.2) Срокът за доставката на Апаратурата е 150 (словом сто и nетдесет) календарни )ЩИ, 
считано от датата на подписване па настоящия договор. 
(4.3) Срокът за доставка, монтаж, въвеждаие в е1ссnлоатация и обучеиие на персонала е до 
6 (шест) месеца от датата па сключване на договора. 
(4.4) Мистото на доставrса на Анаратурата е в гр. София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 
ll,eт.4. 
Чл сп 5. У словия на достаnrса 
(5.1) Доставка 
(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 
доставка, съответно да nрехвърли собствеността и предаде на Възложителя Апаратурата, 
предмет на доставка, отгомряrца на техническите стандарти и изист<вания и окомплектована с 
ипструrщия за експлоапщия на българстш или анrлийски език, сертификати, разрешения и 
инструкции и препоръки за съхранение и ексшюатация, както и с други документи и аксесоари, 
изискващи се съгласно Техничест<ата слепификация на ВъзJюжителя и Техническото 
предложение на Изnълнителя. 
(5.1.2) Изnълнителят nредава апаратурата на уnълномощен представител на Възложителя. За 
съответствието на доставсната апаратура и приемането й no вид, количество, компоненти, 
окомnлсктовка сс подnисва присмо-nредавателен протокол от представители на страните 
след проверr<а за: отсъствие на "Нссъотnетствия" (недостатъци, транспортни дефекти, 
nовреди, липси и/или несъответствия на доста13ената апаратура и/или придружаващата я 
документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор,), назш•ше на окомплетповка 
па доставката и представяне на документите, изискващи се съrласио алинея (5.1.1). В 
нротокола за доставка се определя и датата, на която следва да заnочне монтажът, въвеждането 
в ет<сплоатация и тестuането на апаратурата и срокът за тяхното извърпJване. 
(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) работни дrrn 
предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предавансто 
на Аnаратурата, Изпъплителят осигурява на Възложителя необходимото сnоред 
обстоятелствата време да я nрегледа за явни Несъответствия. 
(5.1.4) 1 fри констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 
подпиurе приемо-предавателен нротокол. В тези случаи, Страните подписват конетативен 
протоrсол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се nосочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване па Несъответствията, Страните поднисват 
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двустранен Приема-предаnателен протокол за приемане на доставr<ата. В случай че 
Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките па дадения от Възложителя 
срок, или при забавяне на доставката на Анаратурата с повече от 7 (седем) дни, Възложителят 
има нраво да прекрати Договора, капо и право да полу•ш неустойка в размер па сумата по 
гарантtията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно в сички платсни авансоnо от 
Възложителя суми. 
( 5 .1. 5) Подписването на присмо-предавателния протокол без забележтш има силата на приемане 
на достаnката от страна па Възложителя, освен в снучаите па "скрити Несъответствия", които не 
могат да бъдат установсни при обикновения преглед на Апаратурата. Приемането на достаnката 
на Апаратурата с Приема-предаnателния протокол няма отношение към установените 
впоследствие в гаранционния срок Несъответствия. 
(5.1.6) Възложителят се За,т('l.,лжава да уведоми писмено Изпълнителя за Rсички скрити 
Несъответствия, които не е могъл да узнае при nриемансто на достаnката в срок до 3 (три) J(НИ 
от узнаRането им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 
(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия nосочени в констативния нротокол по алинея 
( 5 .1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, т<онстатирани от Възложителя и съобщени 
на Изnълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изnълнителят заменя доставената апаратура или 
съответния комnонент със съответстващи с изисюшнията на настоящия Договор u срока 
поеочеп съответно n констативния nротокол и/или в разумен срок след nолучаnане на 
уведомнението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) дни; или (ii) 
цената по Договора се На!\шлява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с 
разходите за отстраняване па Несъответствията, ако това не води до промяна в nредмета на 
поръч.ката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на 
А пара турата. 
(5.1.8) В снуч.аитс на Несъответствия nосочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), 
Възложителят не JtЪлжи заплащане на цената по алииея 3.2.2 nреди отстраняnането им и 
изпълненията на останалите условия за плащане, nредвидсни в Договора. 
(5.2) Монтаж 
(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изnълнението на всички дейности, свързани с 
монтажа (инсталацията) и въвеждане в ексnлоатация и тестване на апаратурата, в срок 
определен в протокола по алинея ( 5 .1.2) респективно ( 5 .1.4 ). 
(5.2.2) За извършенин монтаж 11 въвеждане на Апаратурата в експлоатация и тестване на 
апаратурата представители на Страните ноднисват двустранен npoтoкoJI, в който определят 
периода за провеждане па обучение на персонала. 
(5.3) Обучение на nерсонала 
(5.3.1) Быложителят е длъжен до осигури поне един свой служител за извършване на 
обучението от Изnълнителя. 
(5.3.2) Периодът на обучение пе може да бъде nо-кратък от 3 (три) работни дни. 
(5.3.3) За извършеното обучение представители на Страните подинсват двустранен 

протокол. 
(5.4) Гара11ц11онна ноддръжюt 
(5.4.1) Гаранционният срок па Апаратурата е 2 (две) години, ечитапо от J(атата на протокола 
за проведено обуч.ени:е на персонала за работа с апаратурата. 
(5.4.2) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обснужване па доставената апаратура, 
n ра!\оП<ите на гаранционния срок но предходната алипея (5.4.1) 

Член 6. 
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Когато Изпълнителят е сключш1 договор/догоnори за nодизпълnепие, работата на 
по!(изпълтштелите се nриема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и. nоцизпълнителя 
110 реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изnълнителя. 
Член 7. Преминаванс на собственостга и риска 
Собственостга и риска от случайно поnреждане или погиванс на Лnаратурата, предмст на 
доставка преминава от Изnълнителя върху ВъзJiожителя от датата I-ta nодписване на Протокола 
за доставка. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

(8.1) Изnълнителят се задължава да !(остави, инсталира и въведе в експлоатация и тества 

Лпаратурата, предмет на настоящия J(оговор, отговаряща на технич-еските параметри, 

представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на 

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

съответните документи, кarcro и да nрехвърли собственосn·а върху нея на Възложителя в 

договорените срокове и съгласпо условията на настоящия Договор. 

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изnълни задълженията си ло Договора и да упражнява 

nсичtште си права, с оглед защита интересите на Възложителя. 

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

обслужване па Апаратурата в рамт<ите на гаранционния срок при условията и сроковете на този 

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

всички несъответствия, nовреди, дефекти и/или отклонсния на доставената аnаратура проявени 

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

настоящия Договор и съгласпо гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 

отс1·раняRане на повреди, дефеr<ти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното 

обслужване J(a влага само оригинални, нови резервни части и материали. 

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

хигиенните изисквапия и изисtшания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да 

изпълнява задължепията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на 

Възложителя. 

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си ло настоящия Договор, 

Изnълнителят има nраво J(a получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

шrащане. 

(8. 7) Ако е приложимо, Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за 

подизnълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок най-малко до ЗО (тридесет) 

дни nреди датата на изпълнение на съответната дейност, за чието изпълнение ИзпълнитеJнiТ 

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

или на доnълнително сноразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

Изпълнителят изпраща копие на договора или па допълнителното споразумение на 

Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията no чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 
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(8.8) Изпълнителят има nраво да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по J(оговора, включително предоставяне на нужпата информация и 

J(оrсумепти за изпuлпение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на 

Rъзложителя, в които ще се монтира Апаратурата. 

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на снециалисти, посочени от 

Възложителя в уговорените срокове, съгласно техническото предложение па Изпълнителя, 

техническата спецификация и договорените условия. 

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

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

вреди во време ю:t и във връзка с монтажа/инсталацията и въвежлането на Апаратурата в 

експлоатация. 

Член 9. Права и задължепия на Възложителя 

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

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

в него. 

(9.2) ВъзложитеJJЯТ се задължава J(a приеме доставката н а  Апаратурата, предмет на 

Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговарн на договорените изисквания, в 
уговорения с настоншия договор срок, както и да осю·ури достъn до помещенията си и 

необходимите условия за монтажа и въвеждането И в експлоатация. 

(9.3) Възложителят има право да иска от Изнълнителя да изпълни доставката на 

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

договорените изисквания. 

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на 

сnециалистите, като осигурява присъствието им в договореното време. 

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

подготовката, хода и организаr\ията по изпълненисто на доставката и дейностите, предмет на 

Договора. 

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

анаратура, както по отнетление на монтажа и инсталацията И пrи условията посочени в 

настоящия Договор и сr.гласно гаранционните И условия. 

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнитеш1 замяпата на несъответстваща с 

Техническите специфитсат�ии и/или дефектна апаратура и/или нейни r<омпоненти, както и 

отстраняване на неJ(остатъците по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор. 

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на досташсата, т<акто и да заплати 

изцяло или частично цената по Договора, когато Изnълнителят не спазва изисквапията на 

Договора и Техническата специфюсация, доr<ато Изпълнителят не изпълни изцяло своите 

задължения съгласно условията на Договора. 

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

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му nодизпълнители (arco е 

nриложимо). 
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(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под кат<вато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълпителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от Изнълнителя като ТаJ<ава в представената от него оферта. 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОППО ОБСЛУЖВАНЕ 

Член JO. 
(10.1) Гаранционна отговорност 

( 1 0.1.1) Изпълнителят гарантира пълната фуmщионална годност на Апаратурата съгласно 

доr·овореното предназначение, както и съгласпо Техническото п редложение, Техническата 

спецификация и техническите стандарти за качество и безоnасност. 

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изnълнителят отстранява със свои сили и 

средства всички Несъответствия на Апаратурата, съответно nодменя дефектирали части и/или 

комноненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложепие на 

Из вълнителя. 
(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може д а  бъде изпратено по факс, 

електронна nоща или обикновена поща. Срокът за реакция nри получаване на сигнал за 

неизnравност с 3 (три) работни дни, от nолучаnане на рекламационното съобщение на  

Възложителя. 
(10.1.4) Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място нри Възложителя не 

може да бъде но-дыгы· от 14 (четиринадесет) r<аленJtарни дни, считано от датата на 

получаването на сигнала за неизправност. 

(10.1.5) Срокът за отстраняване в сервиз /извън сrрмата на института! на повреда па  

апаратурата не може д а  бъде по-дълъг от ЗО (тридесет) I<аленJtарни дни, считано от датата па 

nолучаваието на си1·нана за неизнравност. 

(1 0.2) Гаранционно (сервизно) обслужване 

(1 0.2.1) Изпълнителят осигурява за своя сметi<а и на свой риск извършването на 

гаранциопната поддръжка и сервиз на достаnепата апаратура в рамките на гаранционния срок, 

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

обслужване и сервиз обхваша периодично техническо обслужване (nрофилактика, в зависимост 

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

неизnраrшости със свои сини и средства, възникнали не по nина на Възложителя, както и 

безnлатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, 

актуализации на сnециализирания софтуер, когато е nриложимо, както и отстраняване на 

скрити дефекти на апаратурата n рамките на гаранционния срок. 

(10.2.2.) Изпълrштелят се задължава да осигури на ВъзJiожителя гаранционно (сервизно) 

обслужване на апаратурата в гаранционния срок и nри усновията, определепи в настоящия 

дoroDop. Изн·ьлюtтслят се задължава да извършва с предимство гаранциотшото обслужване на 

апаратурата на Възложителя по време на целия гаранционен нериод. 
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VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

Член 11. Dидове rаранции, размер и форма на гаранциите 
(11.1) Видове и размер на гаранциите 
( 1 1.1.1) Изпълнитешп гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер па 5 % (пет nроцента) от стойността на 
Догоnора по алu11ея 2.1 без nтшючен ДДС или сумата от 2 616 (лве хиляди шестстотин и 
шестнадесет) лева. 

( 11. 1.2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане n 
размера на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко от 3 (три) дни след крайната 
[(ата, предложена от участпиr<а за доставка на апаратурата, предмет на общественатаноръчка (В 
случай, че Изпълнителят се възползва от тази аъзмо;)Jсност). 

Изпълнителят се задължава да подържа гаранцията валидна не nо-малко от З (три) дни 
след датата на реална доставка на апаратурата като представя най-къспо към крайната дата на 
срока, предложен от кандидата за доставка, данни за изпъmrение на това изискване. 

(11.1.3) Изпълшпелят представя документи за внесена rарант{Ия за изпълнение на 
Дш·овора към датата на сключването му. 

(11. L.4) Изпълнителsrт предоставя гаранцията за обезнечаване на авансовото плащане n 
сроковете и при условията на чл. 3.2.1 от настоящия договор. 

(11.2) Форма на гарантщите 
( 11.2.1) ИзпъJiюiТеJшт избира формата на гаранцията/гаранциите измежду една от 

снсднитс: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложитсля; (ii) банкова гаранция; 
или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИзnъJiнителя. 

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите 
(12.1) Когато 1·аранциятаkаранциите се представя вън вид на nарнчна сума, то тя се внася 

но следната банкова сметт<а на Възложителя: 
БАНКА УниКредит Булбанк, IВAN BG 16 UNCR 7630 3 1  ОО 1177 2 1, BIC: UNCRBGSF 
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя. 
( 12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се предстаnя оригиналът И, 

r<ато тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема I<ато поr<рива 100 % (сто процента) от 
стойността на гаратщията за изпълнението му. Срокът на валидност на гаранцията за 
изпълнетmе е срока на действие на Договора, плюс ЗО (тридесет) дни. Срокът на валидност па 
гаранцията за авансово плащане е описан в т. 11.1.2. 

( 12.2.1) Страните се съгласяnат в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че при първо поискване банката снедва да заплати сумата по гаранцията независимо 
от нанравените възражения и защита, възникващи във връзка с основните зал:ължения. 

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужвапето н а  nревода на гаранцинта, 
вклюrштелно при нейното nъзстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

( 12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изnълнителя, е със срок на валидност, cpor<a па действие на договора, плюс ЗО (тридесет) дни, 
съотнетnо, застраховката, която обезпечава авансовото нлащане е със срок до усвояване на 
авансовото плащане nлюс rre по-малко от 3 (три) лии след крайната датата, предложена от 
участника за доставка на апаратурата, nредмет на обществената поръчка. Изnълнителят сс 
задължава да подържа гарант{ия:та валидна не по-малко от 3 (три) дни след датата па 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 
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посочеи като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на ИзнъJшитеJш при пълно или частично неизпълнение на Договора, съответно 
при неусвоsmане или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за 
обезпечение на неговата отговориостга по J{pyr договор. Разходите по сключването на 
застрахователния договор и поддържането на ванидиостга на застраховката за изисквания cpor<, 
както и по всяко изплащане па застрахователно обезщетение в полза па Възложителя, при 
наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

Член 13. За}'{ържане п освобождаване на гаранциите 

( 13.1 ). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при 
условия, както сле}'{ва: 

( 13.1.1) частично осrюбождава.не в ра:змер на 80% (осемдесет процента) от предоставената 
гаранция, в размер на 2 092,80 (две хиляди деветдесет и два лв. и осемдесет ст.) лева, в срок от 
ЗО (три}'{есет) дпи след достаnт<а, монтаж, въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение 
и поднисванс на съответните лротоколи при липса на възражения ло изnълнението и при 
условие, че сумите по гаратщиите не са задържани, или не са нас1ъпили условия за задържането 
им. 

( 13 .1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по га.ранnията се извършва в срок 
от ЗО (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на апаратурата, поеочеп в алинея 
5. 4. 1 от настоящия Договор при условие, че Изнышителят е изпълнил всички свои задължения 
ло Договора и сумите по гараrщията не са задържани, или не са пастъпили условия за 
задържането им. 

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция з а  изпълнение на Договора, 
пре}'{и частичното И освобождаване следва да представи гаранция з а  изnъниение в остатъчния 
изискуем ло Договора размер на гаранцията след нриснадане на сумата по алинея 1 ЗJ 1. 

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранпията за изпълнение на Договора ло баю<Ов път, 
Възложитедят освобождава съответната част от нея в срока и при усл01шята на алинея 13. 1. 

(13.4) Възложптелят освобождава гаранцията обезпечаваща анансовото плащане в cpor< 
!{О 3 (три) дни снед уснояване или връщане на аванса, като авансът се счита за усвоен след 
11однисванс на nротот<ола по алинея 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 пе се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изnълнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въnросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да нрис1ъпи към задържане на гаранциите. 

(13.7.) Възложителят има право да задържи изцяло или tiастично гаранцията за 
изnълнение и/или обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на 
задълженията по настоящия Договор от страна на ИзпълнитеJш и/или при разваляне или 
нрекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на 
задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи 
Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи 
отrоворносrrа на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото 
плащане - сумата в размер па авансовото плащане, при условие, че същото не с усвоено или 
върнато на llъзложитсл.н. 

(13.8) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 
равни на размера на на'-lислените неустойки и обезщетения но настоящия Договор, поради 
неизпъннение на за}'{ълженията па Изпълнителя. 
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( 13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 
J(Лъжеп n срок до 7 (седем) !(НИ да допълни съответната гаранция до размера И, уговорен в 
алинея 11.1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на ВъзJrожителя, или 
учреди банкова гарющия за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорносnа си 
до размера в cumнe>t 1 1. 1 .  

УП. НЕУСТОЙКИ 

Член 1 4. Неустойки 

(14.1) При забавено изпълнение на задънжения по До готзора от страна па Изпълнителя в 

нарушение на предоидените n този Догоuор срокове, същият заплаща па Възложителя 

неустойка в размер на 0,2 % от сумата по алинея (2.1 )  за всеки просрочен ден, но пе повече от 5 

% от цената па догоnора. 
(14.2) При :laбana на Вr.зложителя за изпълнение па задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изnълнителя неустойка в размер па 0,2% от дължимата сума за 

всеки проерочеп ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане. 

(1 4.3) При системпо (три и повече nъти) неизпълнение на за}'(ължени51та за гараrтионно 

обслужnане и/или гаранциопни ремонти в срока на гаранцията, Изnълнителят дължи на 

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

(2. 1 ). 

(1 4.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранrщонно обслужване и/или 

rаранпиоппи ремонти n срока по гаранцията, Изнълнителят дължи на Възложителя неустойка в 

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

(1 4.5) Възложителят може да претендира обезщетепие за нанесени вреди и пропуснати 

nолзи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвоявапето на 

гаранцията за изпълнение. 

(1 4.6.) Неустойките се заплащат незабавно нри nоискване от Възложителя, по слеJ(Ната 

банкова сметка: БАНКА УниКредит Булбанк, IВAN BG16 UNCR 7630 3100 1 1 77 2 1 ,  BIC: 

UNCRBGSF 

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 nлащапе на неустойка, Възложителят има 

право да задържи с-nответната сума от гаранцията за изпълнение. 

VIII. ПОJ(ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ш<о е прuло:жимо) 

Член 15. Общи условия ПJШложпми към Подизнълнитслите 

(15.1) За извършване на дейпостите по Договора, Изпълнитешп има право да ползва само 

подизn-nлпителите, посочени от пего n офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител 

(15.2) Процентпото участие на ПОJ(изпълнителитс в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от поеочепото в офертата на Изпълнителя. 
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(15.3) Изnълнителят може ла извършва замяна на посочените nодизпълнители за 

изпълнение на Договора, I<ai<ТO и да включва нови нодизпълнители в предвидените n ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

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

настоящия Договор и на Изпълнителя. 

(15.5) СклюУJЗането на договор с полизnълнитсл, който не е обявен в офертата на 

Изпъннителя и не е включен по време па изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП рел 

или изпышението на дейностите по договора от пипе, което не е подизnълнитен, обявено в 

офертата на Изnълнителя, сс 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 изпълнение. 

Член 16. Договори с подизнъJш&пели 
При сключването на Договорите с nодизnълнителите, оферирани в офертата на 

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

\ .  приложимите клаузи н а  Договора с а  задължителни за изпълнение от подизnълнителите; 

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

Договора; 

3. при осъществяванс на контролните си функции 

безnреnятствено да извършва проверка на 

подизпълнителите. 

Чдсн 17. Разnлащане с нодизпълнители 

по договора Възложителят ще може 

дейността и документацията на 

(17.1) Когато частта от nоръчката, която се изnълнява от nодизпълнител, може да бъде 

предадсна като отделен обект на Изпълнителя или на Възложитсля, Възложителят заnлаща 

възнаграждение за тази част директно на rюдизnълнителя. 

(1 7.2) Разплащанията по член ( 1 7 . 1 )  се осъщестnяnат въз основа на исi<аrте, отnравено от 

нодизnълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го nредостави на 

Бъзножителя в 15-дневсн срок от полу•шването му. 

(17.3) Към искансто по алинея ( 1 7.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да с 

видно дали оспорва nлащанията или част от тях като пелължими. 

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

плащане е оспорено, до момента н а  отс.:транявапе па nричината за отказа. 

IX. УСЛОВИЯ ЗЛ ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чден 18. 
(18.1) Настоящият Договор сс прекратява в следните случаи: 

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

2. с изтичане на уговорения срок; 

З. кш·ато са настъпили съществени нромени във финансирането на обществената поръчка 

nредмет н а  Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могьл или не 
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е бил длъжен ла предвиди или да нредотврати - с  писмено уведомленис от Възложителя, 

веднага след настъпване па обстоятелствата; 

4. при пастъпnане на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден харшпер, възникнало след сключването па 

Договора ("непрео;'(Олима сила") за срок по-дълъг от 7 (седем) дпи; 

(1 8.2) Възложителят може да прекрати Догоnора без предизвестие, с уведомление, 

изпратено до Изпълнителя: 

1 .  При забава на изпълнението с повече от 7 (седем) дни от определения срок 

2. При системно (три и повече пъти) неизпъннение па Изпълнителя па залълженията за 

гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в cpoi<a на гаранцията; или 

3. при пълно неизпълнение па задълженията на Изпъшштеля за rаранциошю обслужване 

и/или извършване на гаранциопни ремонти в срока ао гаранцията; или 
4. при забава продължила повече от 5 (пет) дни или при nълно н еизпълнение на 
задължението на Изпълнителя за въве:ждансто в експлоатация на Апаратурата, и/или за 

обуqение на нерсоиала на Възложителя; или 

5. използва поди:тълнител, без да е деклариран това в документите за участие, или 

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

които замяната, съответно вr<mочването на подизпълнител е изRършено със съгласието на 

Възложитеня и в съответствие със зап и настоящия Договор; 

(18.3) Выложитенят врекратява ДoroRopa в случаите но чл. 1 1 8, ал. 1 от зап без да Д'hЛЖИ 

обезщетение на Изнълнителя за претърпени от nрекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 1 1 8, ал. 1 .  т. 1 от зап. В последния случай размерът на 

обезщетението се онределя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

пепастигане на съгласие - по реда па клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

(18.4) Прекратявапето етаnа след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

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

изпълнение на Договора. 

(18.5) Dъзложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидепи в него 
или n приложимото законодателство. 

Член 19. 
Настоящият Догоnор може да бъnе изменян или допълван от Страните nри условията на 

чл. 1 1 6  от зап. 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 20. 
(20.1) С1ранитс сс освобождават от отгоnорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможнос't·r·а за изпълнение се дължи на непреоnолима сила. Никоя от Страните не може да 

се позовава на непреодолима сила, ако е била в забю�а и не е информирала лругата Страна за 

възникването на непреодолима сила. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
PEIVIOHдЛHO РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(20.2) Страната, засегната от непреодолима cиJia, е длъжна да nрсднриеме всички разумни 

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

нисмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изnълнението на задълженисто се спира. 

(20.4) Не може л:а се nозовава на непреодолима сина онази Страна, чиято небрежност или 

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

XI. ДОПЪЛИИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 21.  

(21.1) ИЗПЪЯНИТЕЛЯТ не може да предприема или да допусr<а каквито и да са 

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

интересите на ВЪЗЛОЛ\ИТЕЛЯ или УО. 

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

изпълнение на функциите по договора, на tюето и л:а е лице, може да възниюrе съмнение поради 

причини, свързани със семейството, емоционалния живот, полити�-Iеската или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, 

съгласно чл. 57 от Регламент (:ПС, ЕВРЛТОМ) N2 966/201 2, както и по смисъла на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(21.3) Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

1. Към датата на подаване на оферта от ИЗПЪЯНИТЕЛЯ в nроцедурата за възлагане, той 

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

л:окато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

2. Към датата на 11одаване на оферта от ИЗПЪЯНИТЕЛЯ в nроцедурата за възлагане, 

участпю<ът има сключен трудов или друг догоnор за изпълнение н а  ръководни или контролни 

функции с лице на трудово или служебно праnоотrrошение в Управляващия орган или докато 

заема съотnетната длъжност и една година след напускането й;  

3. Към датата на водаване на оферта от ИЗПЪЯНИТЕЛЯ в nроцедурата по възлагане, 

лит(е па трудово или служебно правоотпашепие в Управляващия орган, докато заема 

съответпата длъжност и една година след rranyc�<aнeтo й, притежава дялове или акции от 

капитала на ИЗПЪЛI IИТЕЛЯ, при изпълнение па л:ейности по nроект, съф инансирап по 

Оператиnна програма "1 Iаука и образовапие и интелигентен растеж"; 

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

има сключен догоnор за консултантсi<и услуги с лице н а  трудово или служебно 

правоотношение в У правляващия орган, докато заема съответната л:лъжност и една година след 

напускането й. 

(21.4) Страните по настоящия договор се съгласяват, че nри възникване на конфликт н а  

интереси п о  смисъла на т. 21.3, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор по 

реда на т. 18.2 от този До1·овор. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕП110НАЛНО РАЗ8Иn\Е 

Член 22 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 
t .• • '\•1·- ' ··-- .... -. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

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

приложими за Оперативна програма ,,Наука и обраэоnание за интелигентен растеж" 2014-2020. 
(22.2) При всички мерки за информация и комуникация, предnриемани в рамките на 

проекта, се прелоставя информация за подкрепата, чрез постаnяне на: 

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

в Регламент за изпълнение (ЕС) N!! 821/2014 на Комисията; 

2. посочване на подкреnата на nроекта от Евроnейския фонд за регионално развитие чрез 

Оперативна програма "Наука и образованис и интелигентен растеж" 2014-2020. 

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

изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или към лицата имащи 

отношение към изпъшrетrието на nроекта, вкшоч:ително n сертификати за участие и други 

сертификати, при ncяr<ar<BИ контакти със средствата за осведомяване, nъв всички обяви или 

публиr<ации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари. 

Всеки доr<умент на ncяr<a една от страните n горните случаи, трябва да съдържа следното 

изявление: 

"Този доr<умент е създаден с финансовата нодкрепа на Оперативна програма "Наука и 

образоnание и интелигентен растеж", съф инансирана от Европейския съюз чрез Евроnейския 

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 Пnропейския съюз 

и Упраnляващия орган.'' 

Член 23 

(23.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да донуска Упраnляващия орган, упълномощените 

от него лица, Сертифициращия орган, националните одитпращи органи, Европейсr<ата комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна nалата, външни одитори, 

извършващи проверки по проекта, Агенцията за държавна ф инансова инспекция и 

Напиопалпата агенция за nриходите да проверяват, посредством проучване на документацията 

му или nроверr<И на място, изnълненисто на проекта, и да nроведат пълен одит, при 

необходимост, въз оснооа на разходаоправдателните документи, nриложени към счетоводните 

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

Тези проверки могат да се nроnежлат до изтичане на сроковете по проекта, освен ако съгласно 

съответните правила за държаоните помощи не се изисква друго: 

(23.2) ИЗПЪЯНИТЕЛЯТ е длъжен да донусне Упраnляващия орган, упълномощените 

от пего лица, Сертифициращия орган, пационалните одитиращи органи ,  Евроnейската комисия, 

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

извършващи проверки по нроекта, Агенцията за държавна финансова инспекция и 

Нациопалната агенция за приходите, да извършат проверки и инспекции на място в 

съотnетствие с процедурите, предвидепи в законодателството на Европейската общност за 

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

и nриложимото национално законодателстrзо. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНА/1НО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 
i •. •11····· · '  . .... . . 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕ/\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(23.3) ИЗПЪЯНИТЕЛЯТ гарантира, че праnата на Управляващия орган, 

упълномощените от 11его лица, Сертифициращия орган, напионалните одитираши органи, 

Европейската комисия, Еnропейската служба за борба с измамите, Европейската сметна налата 

и външните одитори, изnърuщащи заверки по проекта, да извършnат одити, проверки и 

проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви 

правила по отношение на подизпr.лнителитс по този Договор . .  

(23.4) Срокът за съхранепие на документите но настоящия член е, както следва: 

1 .  в случаите, когато предоставянсто на безвъзмездна помощ н е  представлява 

държавна/минимална номощ - три години, считано от 3 1  декември на годината на преJ(аването 

на Европейската комисю1 на  годишните счетоводни отчети, в които са включени ра.-зхоJ(ите по 
проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС ) N2 1 303/2013; 

2. в случаите, когато вредоставянето на безвъзмездна помощ представлява 

държавна/минимална помощ - 1 О години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от 
датата на предоставяне на nоследната помощ по схемата. 

(23.5) БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще информира ИЗВЪЛИИТЕЛЯ �а началната дата, от която 

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

надлежно обосновано искане на .Gвропейската коl\mсия 

Чл.24. 

За всички неуредсни в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

Член 25. 

У пълномашсни нредстанители н а  Страните, които могат да приемат и правят изявления 

no изнълненисто на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Доц. д-р Драгомир Тачев 
Телефон: 02 979 2570 
Email: dtachev@ipc.bas.bg 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Стефка Христова Маринова 
Адрес: 4004 Пловдив, бул. Кукленст<о шосе 12 
Телефон: 032/678026 

Email: office@.шarvel.bg 

(25.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този До1·овор, 
следва да съдържат наименованието и помера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност. 

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

статут, адресите си на унравление, телефоните и лmщта, които ги представляват. 

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

Догонор адреси на уnравление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕО?ОПЕЙСКVI ФОНД ЗА 
РЕ11-10НАЛНО РАЗВИТИЕ ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ HAYI<A И Обl>д'ЗОВАН11Е ЗА 

ИНТЕ/\ИГЕНТЕН I>АСТЕЖ 

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

корес11онденuиятё:i изпратепа па адресите по настоящия член 25 се счита за валидно изпратена и 

полу•rенё:i от друr·а.та Страна. 

(25.5) Всички съобщепия и уnедомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомлепия между Страните по настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени ш.> факс с автоматично генерирано съобщепие за nолучаване от адресата или 

по електронната IIOШё:i на страните, nодnисани с електронен nодnис. 

Член 26. 

Изnълнителят няма nраво да прехвърля сноите nрава или задължения по настоящия 

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

Член 27. 
(27.1) Всички спорове, nородени от този ДoroRop или отнасящи се до неt'о, ще бъдат 

разрешавани първо по изnънсъдсбсн ред чрез nреговори между двете Страни, като в случай на 

спор, всяка Страна може да изnрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по

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

(27.2) В случай на непостиrане Нё:i договореrюст по реда на нредходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор юrи отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи 

сс до неговото ThJН<ynaнe, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 

отнасяни за разглеждане и решаване от компетентпия съд на Република България но реда на 

ПIК. 

Член 28. 

Нищожността на някоя от клаузите ло Договора или на долъJiнително уговорени условия 

нс води до нищожност на друга клауза или на Догоnора като цяло. 

Член 29 
Неразделна част от изстоящия До1·овор са следните приложения: 

• Прило.жение N!! 1 Техническа спецификация на Възложителя; 

• 1 !рилОJ!Сение .N'r1 2 - Техничесi<О nредложенис на Изнълпителя; 

• Прило.?1сение Ng 3 - Ценово nредложение па Изпr.лнителя. 

Настоящият J(oronop се подписа в 2 еднообразни екземпляра - l Зё:i Възложителя и 1 за 

Изпълнителя. 

Чл. з� .. .... J 3011 ар. з:щц � ' ' . ' 
1 '/: 1 

БЪЗЛОЖИТЕЛ ,... . . ·;/.,. ,. 
ПРОФ. ДХН ВЕСЕЛА:'Щ�-9'�/ 
ДИРЕКТОР �� --.. _.... 

ч •. 3So, о•.3 ЗОП ор. 33ЛД 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕJJJ--------� 
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНМНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДДВАМЕ 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

.. . 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗЛ 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1. Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на имн�дансен честоте11 анализатор 

2. Общи 11зискваиня към изпълнешsето на поръчката 
Дос·1 авсното оборудване трябва да е фабрично ново. нсреuиклирано и неупотребянано и 

произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към 
оборудването програмни продупи (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябоа да 

бъде доставена окомплеJ<тооана с всички части, необходими за безпроблемна експлоатация. 
Всички nредложен и от участника техНJJ•rески характерпетики отнасящи сс до 
минималните технически изисквания на Възложителя към съответните модули, както 11 
предложеннтс от участника техничесюs преимущества трябва да могат да бъщп 
постигнати с цялостната предложена конфнгурация на апаратурата без да е необходимо 
зан:упуване на допълшпелшs модули към аnаратурата, които не са вк.rtючени в офертатn. 

У'Jастникът следва да удостовери съответствието на техническите хар(\ктеристики 11а 
предлаганата аnаратура със следните доказателства, като в техническото предложение изрично 
посочRа на кое от прел.ставените доказателства се nозовава за конкретната характеристика: 

А) Официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически сnецификации 

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 посочена в официални r<аталози 

и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации от производител и/или в 

официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, или участникът предлага 

характеристика с различни параметри от тези в горепосочените документи, 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 но двете точки. При 

противоречие между данните, съдържащи се в различните документи, на които сс 
нозовават, предимство имат даините от доr<ументите, nосочени в точка А). 

Липсата на доказателства за техническите характеристики, отнасящи се до 

минималните технически изисквания на Бъзножителя е основание за отстраняване на 

участника (чл. 107, 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 до1<ументи не са 
изготвени на бъJJI'арски от производителя. 

Участиикът може да представи копие от: официални каталози и/или просnекти и/или 
брошури и/или технически спецификации от производител (само страRиците, касаещи 

съответната номенклатура) и/или отпечатан от каталог/хипервръзка от сайта на 
производителя документ, свидетелстващи за техническите характеристики и функционални 
.възмоЖRости на предлаганата апаратура. Оригиналните каталози се заверяват на nърва 
.вътрешна страница с подпис) на участнm<а, като в техническото предложение участникът 

трябва да nосочи страниците от каталога, на които е nосочена информацията относно 
параметрите на предлаганата апаратура. Копията, извадките и/или отпечатаният от 
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 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЬЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД Зд 

РЕГИ
ОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА \11 ОБРАЗОВАН11Е ЗА 
11НТЕЛИГЕНТЕН РАСТСЖ 

съответната апаратура) и/или отnечатан от каталог/хипервръзка O'l' сайта на производителя 

документ, които са на qужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език 
Ако предложен ието н а  даден участник не покрива минималните изискван ия към 

аnаратурата и/или ако от представените доказателства, описани в т. А и/или т. Б, не се 
установява съответствие и наличие на ми нималните изисквания към апаратурата, 
участникът се отстранява от участие и предложението му н е  се оценява. 

ИзпъJJнението юt норъ•tката включва: 
• достаока до мястото 11а монтаж: 
• монтаж: 
• въвеждане в ексnлоатация и тестване на аnарата: 
• обучение на сnециалисти: 
• осигурява11е на гаранцион на nомръжка. 

Доставката н всички llОСJаедващн дейности по изnълнението на поръчката трябва да 
бъдат извършени в сградати на Институт по физикохимия (ИФХ) към Българска акадсмия на 
науките. ул . .. Акад. Георги Бончев". етаж 4. блок 1 1 . София. 1 1 13.  България. 

Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в ексnлоатация и обучение на персонала 
следва да е не nо-дълъг от шест месеца от датата на сасшочване на договора. Извършването 

на доставката се удостоверява с под1111сване на протокол за доставка от nредставители на двете 

страни. 
Изисквания към монтажа, въвеждане в ексnлоатацюt и тестване на дост<�веното 

оборудеане. Монтажът, въвеждане 13 експлоатация и тестване на доставеното оборудване следва 

да бъдат извършени след достаоката на аnаратурата 13 срок, оnределен по взаимно съгласие в 

nротокол за доставка. Лри ГJускане в ексnлоатация на оборудвансто изnълнителят трябва да 

демонстрира обяве11ите в техническата оферта функционалности и количествени nоказатеЛ! �. 

Монтажът и 11ускането в ексnлоатация се удостоверява с подлисвине на лротокол за монтаж и 

въвеждане в експлоатация. в коi.fто се определя периода за провеждане на обучението 

Изисквания за обученпе на специалистп - обучение на nоне ед11 н специалист в 

рамките на три работни дни. Обучението се провежда в .. И нститут 110 физикохимия'' - I:>AH 
след инсталиране и nускане n ексnлоаТШlИЯ на апаратурата и се удостоверява с rюдnисване на 

протокол за проведено обучение. След подп исването на този протокол Възложителят има nраво 

да изnолзва аnаратурата и от датата на лоднисването му текат сроковете на гаранционна 

rюддръжка. 

Залължителна документацията, съпровождаща доставката на оборудването: 

• декларация за съответствие; 

• nълно оnисанис на условията и изискванията за поддържане и еr<сnлоатация ни 
оборудването. 11ри които гаранц11ята е валидна - гаранr\ионни ус;ювия; 
• техн ическа и ексnлоатационна документация вкл. Ръководство за работа на български и/или 
ангJJийски език за а11аратурата. 

Из11скван11я към гаранционuата nомръжка - Гаранционният срок на оборудването не 
може да бъде по-1сратък от 2 (две) години , считано от датата на nодписванс на протокола за 
проведено обучение. При nоврел.а гаранционният срок се удължава автоматично с периода 
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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАН11Е Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

между писменото уRедомленне от страна на Възложителя за повре!1.ата и отстраняnането i-1 от 
Изпълнителя. удостоверсно със съотвеп1ите протоколи. подn и сани от упълномощени 
nредставители на страните. 

Срокът �а реакция при възникване на повреда в оборудването е до 3 (три) работни дни. от 
nолучаване на рекламацУ!онното съобщение на ВъзJюжителя. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място nри възложителя не може да 
бъ,11.е по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни. считано от датата на получаването на 
сигнала за неизправност. 

Срокът за отстраняванс иа 1ювреда на оборудването R сервиз/извън сградата на Института 
110 физикохимия към Българска академия на науките/ не може да бъде по-дълъг от ЗО (тридесет) 
календарни дни. с•1итано от датата 11а получаRането от изнълнителя ва писмено уведомление от 
страна на възложителя за проблема. 

По вреl\1е на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява всички поврел.и 
(технически неизпраRности). KRTO разходите свързани с това са изцяло за негова сметка. да 

извършна nрофилактика. както и актуализация на специализирания софтуер (когато е 
приложиi\ю). При необходимост в срока на гаранц11я за сметка на изnълнителя сс извършват 
доnълнителни настройки на апаратурата. 

Гаранционният срок е валиден при сnазване на условията за nоддържане и експлоатация 
на апаратурата. подробно описани от Изпълнителя в отделен документ. придружаващ 
доставката - гаранционни условия. нриложен към достаnката на апарата. 

3. Техпичесюt характернетики на оборудването: 

Настоящата техническа спецификация 011ределя минималните изисквания �а изпълнение r ш  
доставката по обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически 
параметри в тяхното nредложение. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИ.И 

1 Лналнзаторът nр1пежава nиеока разделнтслна енособност (nоне 0.002dB). 
2 Аналюаторът nрптежава в11сока точност в ра1Л11ЧН11 д11ала·юни на наnрежен11ето (nоне 0.5%. 0.2°). 

Анализаторът nозволява нзмервания n широк честотен днапазон (nоне в питервала от 1 о·5 Hz до 1 
MHz. включително). 

Анализаторът nоз�олява юмервания на 111\Шеданса от nоне 1 ОО МЛ.. 
Аналюаторът 11р11тежава nоне два измервателн11 канала 

Анал11Заторът с снабл.ен със сt1ециализиран софтуер за анализ на nолученнте да111111 

Анализаторът nозволява nрилагане на макс11мално поляризационво на11реженне от поне ±8V в 

реж•1м на npao ток. 
---------------------------------------------------------------

ДОПЪЛИИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (подлежащи на оценяване) 

дтх 1 

ДТХ 2 

Анализаторът позволява измервания в честотен диапазон над 1 MHz. 
По време на и мпедансите измервания анализаторът може да nрилага 
линейно нарастващо наnрежение със скорост в интервала: 

• l mV/s дo i OO mV/s 

----------------------------------------------------- �"''· eu[unds. hg ---------------------------------------------------- 3 
Пput!lim BGfi5MlOPII(IJ.J .OM-00/Ni .. 1/mrtюна?еи цетщ.р n<t.lfi!.TCIIIIf)()/1/0.:a II 'IIIC"IIIII IIIr.�нc>.7c> • .,ш··. фшtшtсщнm ит Om!JXIIIIIIIIIIO щю:ра.11n .. 1/t�\·,;n 

" mi1m Jur.mml! 111 шmtои. •t!шш•и pm·m<'.'IIC .. 101./.1010. c> .• фuнaнt•tlj./(111<1 nm Eвp(meftCIOIЯ <nl<>1 •tpt!1 F.t>pt>щ•til'liiiЯ фо11д 111 P<'<'lltllla.71/n f"I(I1RIIIIIIft'. 



• * • * * 
* * 
* * * • * 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИ1 ИЕ 

• 

ЗАЕДНО СЬЗДАВАМЕ 

0.1  mV/s до 1 V/s . 

ftTX 3 Анализаторът притежава точност на и змсрванията от 0.1% и 0 . 1 °  
а способност по-голяма от ДТХ 4 Анализаторът притежа�а разделителн, 

0.002 dB. 
дтх 5 Анализаторът притежаRа повече от дв· а измервателни канала 

дтх 6 Анализаторът позволява измервания н а имttеданс tiaд 1 OOMQ 

НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ ЗЛ 
ИНТЕЛИГСIIТЕН РАСТЕЖ 

дтх 7 Анализаторът позJЮШt�а лрилага11е на поляризациоина наnрежение 
над ±8V � режим на nрав ток. 

• Всяко noco•1вmu: в uасnюящшnа mexllичec�>.·o сnецифшшция и остшюлm1ю част nm 
д01\)Ш<!l/II/Пl(11Jl117CI 1/ll С/11Шiдар111. CJ1l!1(11ф/IKЦlfl/JI, 11U!X/IU1f(!Cl\(l Оl(еика. 1J1(!XJ/Uif(!Ch'O nдoбpeuue 

с:uн)(ш C1>i'.'UIC1Ю чн.-18. а:1.2 от ЗОП да се •1eme. съответио r>a е допытетю с ду.ните .. и:т 
1!1\(0iflrt.'lellll11IOI11 ". 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 3А 
РЕГИОНАЛ!iО РАЗВИ'\1\Е 

ЗАЕДНО СЪЗдАВАМЕ 
. . ... . . . . . ... НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ОБРАЗЕЦ М 2 
ДО 

�-\•L--.. ��ирекrора 
а ,.Институт по физикохимия" - БАН 

Чл. 35а, ал.З зоn вр. ззлд 

� \ 

ЧJI. 3Sa, м.з 30П 811· 33/IД 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие n открита процедура по ЗЭJ<она за обществените поръчки за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

импедансен честотен анализатор 
uт Марвел ООД 
с ЕИК/БУЛСТАТ: BG 010486426 
представлявано от Любомир Божинов Маривов 
в качеството му на управятел в Марвел ООД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, 
монтаж и въвеждане в експлоатация на имnедансен честотен анализатор '--'-.J�!""""'�,-__. Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка: 

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 поръчката ще бъде 

,... __ ...... __ .,осъществено съгласно всички изисквания на обществената nоръчка и техническата 
Чл. ЗSа, а11.З зоn ер. ЗЗЛД рпецификация на Възложителя. 

2. Ако бъдем избрани за Изпълнител преди сключване н а  договора ще уведомим iВъзложителя дали ще се възползваме от възможността за авансово плащане . 
.._....,., __ ...,.. _ __. 3. Декларираме, че nредложената от нас апаратура е фабрично нова, нерециклирапа, 

неуnотребявана и окомnлектоваНа с всички nринадлежности, необходими за правилната 
работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с европейските норми 
за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи 
се до минималните технически изисквания към съответните модули, както и nредложените 
технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена 
конфигурация на аnаратурата без да е необходимо закуnуване на доnълнителни модули 
към апаратурата, които не са вкmочени в офертата. 

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни nродукти (nакети) са 
лицензирани и са включени в цената. 

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват 
като минимум за пускането И в експлоатация, демонстрация на параметрите заложени в 
техническата спецификация и обучение на специалисти. 

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опакоnане на аnаратурата по подходящ 
начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ 
защита срещу лиnси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВР011ЕЙСI<И ФОНД ЗА 
РЕ/"ИОНАIIНО РАЗВИТИЕ 

ЗАЕДНО СЪЗДДВдМЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕfПЕН РАС'I'ЕЖ 

ненарушена цялост и върху нея ще има индявидуализираща информация, включваща 
минимум nроизводител и модел. 

7. Декларираме, че ще изпълним доставка на апаратурата на посочения адрес на 
Възложитеня в срок до 150 (сто и nетдесет) калевдарни дни от датата на сюuочване на 

,.....--..---.договора . 

Чл. 35а, ал.З 30П ар. ЗЗЛД 
8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана, настроена и въведена в 

експлоатация и ще бъде nроведено обучение на персонал на Възложителя в срок до 6 

(шест) месеца от датата на сключване на договора. 

9. Декларираме, че ще проведем обучение на nоне един служител на възложителя за 
работа с апаратурата, като nериодът на обучение няма да бъде по-I<ратьк от 3 (три) работни 

._IIIIII!LW"' __ ... дни. Провеждането на обучение се удостоверява с лодписване на протокол. След 
nодписвансто на този nротокол Възложителят има право да изnолзва апаратурата и от 

\. датата на nодnисването му текат сроковете на гаранционна поддръжка. 
--

...::...
---, 1 О. Предлатаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата - 2 (две) години 

ч •. 3So. OJI,3 30П ор. 3311Д Кне по-кратък от 2 години). 
1 1. Гарантираме, че през rаранционншr период всички ремонти ще бъдат извършвани 

за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с 

\ , работоспособността на аnаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи 
---...:..:--, безnрепятствената И употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме за 

чл. З�а. ал.) )011 ер. )ЗJЩ своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата. 
Гаранцията на Апаратурата включва: 

L...---(1'!"'",\-- 1 1 . 1 .  профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-nроизводител. 
\ 1 1 .2. отстраняване на всички технически неизnравности със свои сили и 

средства, възникнали не по вина на Възложителя. 
1 1 .3 .  актуализации на специализирания софтуер, когато е nриложимо. 

12.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната 
функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата 
спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

13 .  В рамките на гаранционния срок срокът за реакция nри nолучаване на сигнал за 
неизправност изпратен по факс, електронна поща или обикновена nоща е 3 (три) работни 
дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. 

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

15. Оферираната Апаратура притежава минимални и допълнителни технически 
характеристики, подробно оnисани в приложение към настоящото Техническо 
предложение. За удостоверяване на това обстоятелство представяме: 

15.1.  на хартиен носител: Технически спецификации � Импеданссн Честоте11 
Анализатор от производител Ametek Advanced Measurement Technology 
(каталози и/или проспекти, и/или брошури, и/или декларации за съответствие, 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ Зд 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

сертификати с посочване на стран�Щата/страниците, на които е достъпна 
информацията за предлаганото оборудване), както следва на апглнкски и 
български език - 2 бр. 
15.2. Попълнено Приложепие с технически характеристики 

В случай, че бъдем определени за Изпъннител на поръчката, ще представим всички 
документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и 

.__l!l!vi!I\У�--.. документацията за участие, в nосочения от Възложителя срок. 
Прилагаме и електронен носител, съдържащ техническото предложение. 
Други приложения /ако е приложимо/: не приложимо. 

.... 3S., ••.З юn ор. ззnд 

ЧJI. 3Sa. 311.3 30П ор. 3311Д 

Чл. ЗSа, ал.З 30П вр. ЗЗЛД 

1 8.03.2020 r. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

'�-'· 3Sэ, �•.3 ЭОП ор. 3311Д � с л 
НАУКА 11 06Рд30ВА�ШЕ ЗА 

ИНТЕN1ГЕНfЕН РАСТЕЖ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ .М 2 

Предлагаме оборудване модел Impedance Frequency Analyzer ModuiLab ХМ MTS Material Test System на производител АМЕТЕК 
Advanced Measurement Technology, Inc. с минимални и доnълнителни технически характеристики сnоред следващите таблици. 

Таблица 1 Минималпи технически характеристики и функционалности за в�едансеи честотен анализатор 

МивнмалRВ технически характеристяки и функционалности Минимални техпвчески характеристнки н фуккционалкост11 за конфllrурацията, която се 

JfЗИСКЗПИ ОТ ВЪЗЛОжитеJ1Я nредлага от участника 

Точното място, където видът 

Описание, съгласко техническата спецификация на Описание на вида и характеристиките, предлагани 
и характеристиките могат да 1 

](g бъдат удаетовереки (вид 
възложителя от участника (когато е приложимо) 

документ (стр.), хИIIервръзка и 
др.) 

1 2 3 4 

М11ним.алнн техническн характеристики изисквани от възложителя Основни функционалвосnt ва прибора предложен в технuческата оферта 
Анализаторът притежава висока разделиrелна Да. Анализаторът притежава висока разделителна Техвнчесюr спецпфнкацив на 

1 способност (nоне 0.002d.Б). способиост от 0.002 dВ Импедаuсеп Честотен 

А в ализатор -
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ EВPOOEЙCIGI ФОНД ЗА 
РЕ1"\оЮIWЖО РАЗSИ'ТИЕ 

� · • 1 
ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ �, ( 

Анализаторът притежава висока точност в различни Да. Анализаторът притежава внсока точност в 

диаnазони на напрежението (nоне 0.5%, 0.2�. различн.и диаnазони на напрежението от: 

2 - измерване % + диаnазон % + офсет: 

0.1% + 0.05% + 0.1 mV 

- точност импеданс: 0.2%, 0.2° 
Анализаторът nозволява измервания в широк честотек Да. Анализаторът позвол.ява измервания в широк 

3 диапазон (nоне в интервала от 10-s Hz до 1 МНz, честотен диапазон от 1 o·S Hz до 1 МНz, 
включително). включително 

Анализаторът позволеа измервания на импеданса от Да. Анализаторът позвол.ява измервания на 
4 поне 1 ООМ11. импеданса до 500 мn 

Анализаторът притежава поне два измервателни канала Да. Анализаторът nритежава два измервателни 
5 канала 

Анализаторът е снабден със сnециализиран софrуер за Да Анализаторът е снабден със специализирани 

6 анализ на получените данни софтуери Zview и SW USB за анализ на 

nолучените данни 

Анализаторът позволява nрилагане на максимално Да. Анализаторът nозволява прилагане на 

7 поляризациовно напрежение от nоне ±8V в режим на максимално nол.яризаuионно напрежение от ±8V 

прав ток. в режим на nрав ток. 

� 

НдУКд 111 ОБРАЗОВАНИЕ Зд 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Технически спецификацви иа 
Импедансен Честотен 
Аналвзатор 

Технически спецификации ua 
Импедансев Честотеи 

Авализатор 

Технически спецификации на 
Имоедавсен Честотен 

Авализатор 
Технически спецификацни па 
Импедавсен Честотеи 

Анал11затор 
Техинчееки спецификащш на 
Импедансеи Честотен 

Анализатор 

Технически сnецификацов на 
Импедаисен Честотен 

Авалозатор 
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'V 

НАУКА И 06РАЗ08АН\4Е ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Таблида 2. ДonЪJIIIJJТeJIIIи тех811Ческв характеристики и функционалвоСJП за импедавсен честотен аналпзатор 

! 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Параметър за оценка изискваи от Възложителя Наличност или стойност на Точното място, :където видът и 
пара�1етьра, предлаrав от характеристиките могат да бъдат 

Изпълнителя удостоверени (вид документ (стр.), 
хипервръзка и др.) 

Анализаторът nозволява измервания в честотен диапазон Не. 
над 1 МНz. 
По време на имnедансиrе измерваЮfЯ аnаратът може да Да. По време на имnедансннте юмервания Технически спецпфикации на 
nрилага JП{Нейно нарастващо наnрежение. аnаратът може да прилага ЛRНейно Импедансен Чесrотен Анализатор 

нарастващо налрежение в диаnазон от 0.001 
mV/s до 25000 V/s 

Анализаторът nритежава точпост на измерванията OJ %, Не. 
0.1°. 

Анализаторът лркrежава разделителна сnособност по- Не 
голяма от 0.002 dВ. 
Анализаторът nритежава nовече от два измервателни Не 

канала. 
Анализаторът nозволява измервания на имnеданса над Да. Анализаторът nозволява измервания на Техничеi:ки соецпфвкацнв ка 
lOOMfi. импеданса до 500 MQ Импедавсев Честотеи Аналвзатор 

Анализаторът nозволява nрилагане на nоляризационяо Не 
наnрежепие над ±8V в режим на nрав ток. 

/ \ �.,!!-'"-'k•• 

' 
Чл. 3Sa, ал.З ЗОП ер. ЗЗЛД 

�� 

-------------------- WWY.'.eиfimds.bg -------------

� 
�J 'Ч.Q� ""=-=:;::r ПJIOt!Кill BG05M20POOJ-1.001-()()08 .Начионамн це.нтър поNгхmпрони1«1 и чucmu mezнoМRJШ·. финансираи от Onl:pamu� nptRpQМa .Наука и образ<Нание за инmtuпЦJ!НЛ�ен pocmt!:ж" 2014-2020. съфиНLiнсирана от Eeponeficкшr съюз чре1 EгponefJCJ(IJЯ фонд :Ja pezuollili/НO pa311Uf1flfe. 

6 

j 



* * *  
* * � . * * 
* * 

. * • * 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСI<И ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

От Марвел ООД 

ЗАЕДНО съЗДАВАМЕ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

с ЕИК!БУЛСТАТ: BG010486426 
nредставлявано от Любомир Божинов Маринов 
в качеството му на уnравител в Марвел ООД 

НАУКА И ОбРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

УВАЖАЕI\Ш ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с обявената nроцедура за възлагане на обrцествена nоръчка с предмет: 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на импедансев честотен анализатор, след 

като се заnознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и сnецифЮ<ата 
на възлаганата доставка, nредлагаме да изnълним обrцествената nоръчка с гореnосочения 
предмет nри следните финансови условия: 

Цена за изпълнение на обществената nOJFЬЧKa в размер на 52 320,00 (петдесет и две 
хWJЯди триста u двадесет) лева без ДДС, или обща стойност от 62 784,00 (шестдесет и 
две хиляди седемстотин осемдесет 11 четири) лева с включен ДДС. 

Ценовото предложенис е за аnаратурата, която е описана с минимални и доnълнителни 
технически характеристики в техническото ни nредложение. Цената включва всички разходи на 
Изпълнителя за изпълнение на nредмета на договора, като: разходи за траноnортиране и 
доставка на стоките до мястото за доставка, включително оnаковане, разоnаковане, товарене, 
разтоварване, инсталиране/монтаж, въвеждане в ексnлоатация, обучение за работа, както и 
разходи за отстраняване на всички технически неизnравности, nокрити от гаранционните 
условия и гаранционната отговорност на Изnълнителя. 

Предложението, наnравено в настоящата ценова оферта, ще остане неnроменено nрез 
целия срок на договора за обществената nоръчка и е неразделна част офертата ни за участие в 
nроцедурата за възлагане на обrцествена nоръчка по реда на Закона за общестnените поръчки. 
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18.03.2020 г. ПОДПИС: 

Любомир 




