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Институт no физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" Българска ака.11емия на 

науките, ЕИК 000663764, със седалище и адрес на управление : гр.София,1113, ул. "Ающ. 
Георги Бончев" бп.ll, представляван от доц. д-р Боr.11ан Ставрев Рангелов -директор, наричап 

по-долу БЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и 

ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГ ЛРИЯ ООД, ЕИК 203089981, със седалище и адрес на управление: 
гр. София 1532, р-н llанчарево, ул. "Околовръстен лът" No 467, бл. Логистичен парк СТ АД, 
тел. 0876203089, 0876203069, факс .N'!.! . ..... . . . .. . . . ............ , e-шail: coпtactbg@tюkнttest.com, 
Идентификационен N!.! но ЗДДС BG 203089981, нредставлянано от Любов Василева Николова -
Управител па Трокуттестгруп България ООД, наричано но-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

в изпълнение на Решение N!.! 58-РД-09/ 30.06.2020 г. за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с nредмет "Доставка, монтаж и въвеждане в ексnлоатация на 
оборудване за лаборатория за nробоnодготовка на металографски образци" се сключи 
настоящия договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член J. Предмет 
( 1.1) Възложителят възлага, а Изпълнитенят приема да достави и прехвърли собствеността на 
Възложителя на апаратура, съгласпо Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 
.N'!.! 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение па Изпълнителя (Пршюжепия 
N!.!2 и N!.!З ), нераздеJша част от Договора срещу задължението на Възложителя да я приеме и да 
заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу. 
(1.2) Освен доставката по алинея 1.1 nредметът на Договора включва и изпълненисто на 
следните дейности: 
(i) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената аnаратура; 
(ii) обучение на nерсонала на Възложителя за работа с доставената апаратура; 
(iii) гараrщиопно обслужване на доставената аnаратура и доставка на необходимите части и 

материани:, в рамките па гаранционния срок, считано от датата на nодnисване на nротокол 
за проведено обучение на nерсопала 

( 1.3) Изпълнителят се за.11ължава да изпълни дейностите по алинея 1.1 и алинея 1.2 в 
съответствие с изискванията на Техническата снецификация на Възложителя, Техническото и 
ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в 
сроковете по настоящия Договор. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 
(2.1) За изпълнението на nредмета па Договора, Възложителят сс задължава да заnлати на 
Изпълнителя обща цена в размер на 79 200,00 /словом седемдесет и левет хиляди и теста 1 лева 
без ДДС и 95 040,00 1 CJIOBOM деветдесет и nет хиляди и четиридесет 1 лева с вю1ючеп ДДС, 
съгласно Ценовото му nредложение (Приложение N!.!З), неразделна част от настоящия Договор. 
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(2.2) Посочената цена е крайна, остава непроменена за срока на действието му и включ"Ва 
всички разходи и възнаграждения па Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия 
До1·овор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на анаратура до мястото за 
лоставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, 
инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане n работно състояние, готово за 
приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна 
документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока па 
гаранцията за труд, резервни части и консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на 
и от Изпъmштеля на всички техни•iески неизправности, възникнали не по вина на ВъзJюжителя 
и покрити от гаранциопните условия и гаранциопната отговорност па Изпълнителя. 

ЧJiен 3. Начин на ПJiащанс 
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова 
сметка, носачена от Изпълнителя: 
Банка: Обединена Българска Банка АД 
IВAN: BG92UBBS88881 000817775 
BIC: UBBSBGSF 
Изпъmштелят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи nромени на 
банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Бъзножителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в 
настоящия член банкова сметка са наднежно извършени. 

(3.2) Възложителят се задължава да заплати цената по анинея 2.1 в следните срокове и nри 
представяне на следните документи: 

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

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

оригинална фактура, съдържаща всичт<и законови реквизити и гаранция за авансовото ннащапе. 

Авансовото плащане по договора за изпълнение се обезпечава преди извършването му с 

предоставяне в полза на Възложителя на гаранция в размера на авансовото плащане със срок на 

валидност не по-малко от 3 (три) календарни дни слел крайната датата) предложена от 

участника за доставка на оборудването, предмет на обществената поръчка. Изпълнителят се 

залължава да подържа гаранцията валидна нс но-малко от 3 (три) дни след датата на реална 

лостазка на оборудването като представя най-късно към крайната дата на срока, пре,1.шожен от 

кандидата за доставка, данни за изпълнение на това изискване. Възложителят освобождава 

Гаранцията за авансово плащане до 3 (три) дни от датата на подписванс на приемно

предавателния протокол за извършената доставка. (Тези условия са валидни, ако 

из11ълнителят избере възмоJtсиостта за авансово nлaщatte. Избраният за Изпълиител 

участник, преди сключване llD договора, уведо.мява Възложителя дали ще се възползва от 

тази възможност). 

(2) Окончателно плащане в размер на 70 % (или 1 ОО% в случай на отказ от авансово 
плащане) от стойността на договора- в срок до 30 (тридесет) дни, считано от nриемане на 
изпълнението, удостоверено с подписване от двете страпи на протокол за проведено обучение и 
cJieд представяне на оригинална фактура, съдържаща всички закопови реквизити. 

Във фактурите трябва да е вписан следният текст: "Разходът е по Договор ДО 1-
__ ...... .;:.2�84 ... 1-.,17 . 12.20 1 9 ИIIФРЛМАТ "РазпредеJJена инфраструктура от центрове за производство и 

ване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхране
_ 

ие па 

'Р ДОJ-284117.12.2019 ИНФРАМАТ ,.Разпределе11а инфраструктура от ц 
..._�.,..���одство и изследване на нови материали и техните пршю:же11ия за коffсерваци ч�·35"'".33ОПер.3злд 

е-съхраиеиие па артефакти (археологически и етнографски). 



� 
:t 
� ... 
� - " � 
� ". 

l 14нфрамат 1 
артефакти (археологически и етнографски). 

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

Член 4. Срокове и място на доставка 
(4.1) Настоящият Дurовор влиза в сила от датата на nодписвансто му от двете страни. Срокът на 
настоящия Договор изтича снед изтичапето на срока на гаранцията на оборудването, вредмет на 
Договора. 

(4.2) Срокьт за доставката на Оборудването е 100 (словом сто) календарни дни, считано от 
датата на подписване на настоящия договор. 

(4.3) Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в ексnлоатация и обучение на персопала е до 
6 (шест) месеца от датата на сключване на договора. 

(4.4) Мястото на доставка на Оборудвапето е в гр.София,1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 
11,ет.4. 

Чл еп 5. У елоnия па доставка 
(5.1) Доставка 
(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 
доставка, съответнu да nрехвърли собствеността и предаде на Възложителя Оборудnането, 
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 препоръки за съхранепие и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, 
изискващи се съгласно Техническата сnецификация на Възложителя и Техническото 
предложенис на Изнълнителя. 
(5.1.2) Изпълнителят предава оборудвапето на упълномощен представител на Възложителя. За 
съответствието на доставената апаратура и приемането й по вид, количество, компоненти, 
окомплектовка се подписва приемо-nредавателен протокол от nредставители на страните 
снед nроверка за: отсъствие на "Несъответствия" (недостатъци, транспортни дефекти, 
повреди, липси и/или несъответствия на доставената апаратура и/или придружаващата я 
документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор), наличие на окомплектовка на 
доставката и нредставяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). В протокола 
за доставка се определя и датата, на която следва да започне монтажът, въвеждането в 
ексшюатация и тествапето на оборудването и срокът за тяхното извършване. 

(5.] .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 предавапето 
на Оборудването, Изnълнителят осигурява на Възложителя необходимото според 
обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия. 
(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има nраво да откаже да 
nодпише приемо-нредавателеп nротокол. В тези случаи, Страните подписват конетативен 
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ротокол, в който се описват конt."Татираните Несъответствия, и сс посочва срокът, в който 
ъщите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 
вустранен Приемо-предаватенен лротокол за нриемапе на доставката. В случай че 
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I Iесъответствията са съществени и не бъден отстранени в рамки'ге на дадения от Възложителя 

срок, или при забавяне на доставката на Оборудването с повече от 7 (седем) дни, Възложителят 

има право да nрекрати Договора, както и право J"ta получи неустойка 13 размер на сумата по 
гаранцията за извъннение на Договора, както и д� получи обратно всички платсни аваисово от 
Възложителя суми. 
(5.1.5) Поднисв�нето на лриемо-предавателния протокол без забележки има силат� на приемане 

на доставката от страна на Възножителя, осRен в случаите на "скрити Несъответствия", които не 
могат да бъдат установени при обикновения преглед на Оборудването. Приемането на 
доставката на Оборудването с Приемо-предаватенния протокоJJ няма отношение към 
установените впоследстRие в гаранционния срок Несъответствия. 
(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми лисмено Изпълнителя за всички скрити 
J Iесъответствия, които не е могъл да узнае nри приемането на доставката в срок до З (три) дни 
от узнавансто им, но не но-късно от изтичане на гаранционния срок. 
(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 
(5. 1 .4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени 

на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнитеюгr заменя доставената апаратура или 

съответния комнонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока 

nосочен съответно в констативния лротокол и/или в разумен срок след получаване на 
уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дънъr от 7 (седем) дни; или (Щ 
цената ло Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с 

разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до лромяна в nреf(Мета на 
поръчката и заназването на тези компоненти, позволяRа нормалпата ексnлоатация на 
Оборудването. 
(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по аJJинея (5.1.4), 
Възложителят нс дължи занлащане на цената по алинея 3.2.2 преди отстраняването им и 
изпълненията па останалите условия за нлащане, nредвидени в Договора. 

(5.2) Монтаж 
(5.2.1) Изнълнителят е длъжен да nриключи изпълнението на всички дейности, свързани с 
монтажа (инсталацията) и въвеждане в ексnлоатация и тестване на оборудването, в срок 

определен в протокола по алинея (5.1.2) респективно (5.1.4). 
(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Оборудвапето в сксш10атация и тестване на 
оборудвапето представители на Страните подписват двустранен протокол, в който 
определят периода за провеждане на обучение н� nерсонала. 

(5.3) Обучение на персонала 
(5.3.1) Възложителят е длъжен до осигури поне един свой служител за извършване на 
обучението от Изnълнителя. 
(5.3.2) Периодът на обучение не може да бъде по·кратък от 3 (три) работни дпи. 
(5.3.3) За извършеното обучение представители на Страните подписват двустранен 
протокол. 

(5.4) Гаранционна поддръжка 
(5.4.1) Гаранционният срок на Оборудвапето е 3 (словом три) години, считано от )'{атата на 
nротокола за проведено обучение на персонала за работа с оборудването. 

(5.4.2) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставсната апаратура, 
рамките на гаранционния срок по предходната алинея (5.4.1) в 
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ЧJiен 6. 
Когато Изnълнителят е сключил до1·овор/договори за nодизnълнсние, работата на 
nодизnълнителите сс nриема от Възложителя в nрисъствието на Изnълнителя и nодизnълнителя 

по реда и nри условията на настоящия Договор, nриложими към Изпълнителя. 

Член 7. Преминаване на собствеността и риска 
Собственос'lvl'а и риска от случайно nовреждане или nогиване на Оборудването, nредмет на 
доставка nреминава от Изnълнителя върху Възложителя от датата па подписваnе на Протокола 

за доставка. 

JV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

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

Оборудването, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, 

предстаnени в Техническото nредложение на Изnълнителя и на Техническата сuецификация на 

Възложителя, окомплектована 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 па настоящия Договор. 

(8.2) Изnълнителят е длъжен да изnълни задълженията си но 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 Оборудвансто в рамките на гаранционния срок нри условията и сроковете на 

този Договор. 

(8.4) Изnълнителят сс задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички несъответспшя, nовреди, дефекти и/или отклонения на доставената аnаратура проЯI�ени 

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

настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изнълнителят се задължава при 

отстраняване на nовреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното 

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

(8.5) Изпълнителят се задължава да елазва лравилата за вътрешния ред, както и 

хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в номещепията на Изпъmштеля и да 

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

Бъзло жителя. 

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задънженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно онределевия начин на 

плащане. 

(8.7) Ако с приложимо, Изnълнителят сс задънжава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му лодизпълнитени в cpoi< най-малко до ЗО (тридесет) 

дни преди датата на изпълнение на съответната дейност, за чието изпълнение Изпълнителят 

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

или на доnълнително споразумение за замяна на посоч�н в офертата nодизпълнител 

Изпълнителят изпраща копие на договора или на донъннителното сuоразумепие на 

"_� ...... "'\ Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

i (8.8) Изпълнителят има нраво да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
� осъществяване на работата по Договора, включително nрсдОС'lvавяне на нужната инфор 
1 а оговор ДОJ-284117.12.2019 ИНФРАМАТ "Разпределена инфраструктура от цент 

.........,;�;....... ..... производство u uзследваие на нови материали и техните прwю:жеиия за консервация, д 
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документи за изпълнение на Договора и на необхо.пимия достъп до помещенията на 

Възложителя, в които ще се монтира Оборудването. 

(8.9) Изнълнителят се задължава да извърши обучение на сnециалисти, посочени от 

Възложителя в уговорените срокове, съгласно техническото nредложение 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 ло време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Оборудването в 

експлоатация. 

Член 9. Права и задължения 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, посочен 

в него. 

(9.2) Възложителят се задължава да присме доставката на Оборудването, предмет на 

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

уговорения с настоящия договор срок, I<акто и да осигури достъп до помещенията си и 

необходимите условия за монтажа и въвеждането И в експлоатация. 

(9.3) Бъзножителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 

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

договорсните изисквапия. 

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

специалистите, като осигурява присъствието им в договореното време. 

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

подготовката, хода и организацията по изпълнението па .поставката и дейностите, предмет на 

Договора. 

(9.6) Възложителят има nраво на рекламация по отношение на доставената по Договора 

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

настоящия Договор и съгласно гаранционните И условия. 

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

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

отстраняване на недостатъците но реда и в сроковете, опредепени в настоящия Договор. 

(9.8) Възложителят има право да откаже нриемането на доставката, както и да заuпати 

изцяло или частично цената по Договора, когато ИзпъпнитеJLЯТ не сnазва изискванията на 

Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпънни изцяло своите 

задължения съгласно условията на Договора. 

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

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

nриложимо). 

(9.10) Възложитепят е длъжен да не разпространЯRа под каквато и да е форма всяка 

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

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАН 

оговор ДОJ-284/17.12.2019 ИНФРАМАТ ,.Разпределена инфраструктура от це11 
J,..".;��-'производство и изследване ua нови материали и техните прwю::жеиия за ко11сервация, 

е-съхраие11ие на артефакти (археологически и етиографски). 
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Член 10. 

(10.1) Гаранционна отговорност 

(1 0.1.1) Изnълнителят гарантира nъnната функционална годност на Оборудвапето 

съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото nредложеuие, 

Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

( l 0.1.2) В рамките на гаранционния срок Изnълнителят отстранява със свои сили и 

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

комnоненти с нови, сы·ласно гаранционните условия и Техническото nредложение на 

Изnълнителя. 

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

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

неизнравност е 3 (три) работни дни, от получавале на рекламационното съобщение на 

Възложителя. 

(1 0.1.4) Срокът за отстраняване па nовреда на оборулването на място нри Възложителя не 

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

nолучаването на сигнала за неизнравnост. 

(1 0.1.5) Срокът за отстраняване в сервиз /извън сградата на института! на nовреда на 

оборудвапето не може да бъде по-дълъг от ЗО (тридесет) календарни дни, ечитапо от датата на 

получаването на сигнала за неизправност. 

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване 

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

гаранционната nоддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, 

на място при Възложителя, или nри 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 

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

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

скрити дефекти на оборудването в рамките на гаранционния срок. 

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

обслужване на оборудването в гаранционния срок и при усновията, определени в настоящия 

договор. ИзпълнитеJiят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване па 

оборудването на Възложителя по време на целия гаранционен период. 

VI.Г АРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Г АРАПЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

Члеfl 11. Видове гаранции, размер и форма на I'арапциите 
( 1 1 . 1) Видове и размер на гаранциите 
(11.1 .1) Изпълнителят гарантира изпълненисто на nроизтичащите от настоящия Договор 

свои задължения с 1·аранция за изпълнение в размер на 5 % (nет nроцента) от стойността па 
Договора по алинея 2.1 без включен ДДС или сумата от 3 960 лв. (три хиляди деветстотин и 
шестдесет лева). 

(11.1.2) Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в 
размера на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко от 3 (три) дни след крайната 

" 
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дата, nредложена от участника за доставка на оборудването, предмет на общестnената nоръчка 
(В случай. че Изпълнителят се възползва от тази възмо:жиост). 

Изпълнителят се задължаRа да подържа гаранцията валидна нс nо-малко от 3 {три) дни 

слел датата на реална доставка на оборудването като представя най-късно към крайната дата на 
срок<:�, нредложен от кандидата за достсtвка, данни за изпъJrнение на това изискване. 

( 11.1.3) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 
Договора към датата на сключването му. 

(11.1.4) Изпъшштелят nредоставя гаранцията за обезпсчав<:�не на авансовото nлащане в 
сроковете и nри условията на чл. 3.2. 1 от настоящия договор. 

( 11.2) Форм<:� на гаранциите 
( 1 1.2.1) Изпълнитедят избира формата на гаранцията/гаранциите измежду една от 

следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; 
или (iii) застраховка, която обезnечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИзпълнитеJJя. 
Член 12. Изисквания по отношение на •·аранциитс 
( 12.1) Когато гаранцията/гаранциите се представя във вид na парична сума, то тя се внася 

по следната банкова сметка на Възложителя: 
БАНКЛУниКредит Булбанк, IВAN BG 16 UNCR 7630 3 1 ОО 1177 21, BIC: UNCRВGSF 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя. 
( 12.2) Когато ИзпълнитеJiят представя банкова гаранция, се прелставя оригиналът И, 

като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто nроцента) от 
стойността на гаранцията за изnълнението му. Срокът на валидност на гаранцията за 

изпъниение е срока па 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 съгласяват в случай на учредяване па банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че нри nърво поискване банката следва да заnлати сумата по гаранцията независимо 

от направсните възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 
( 12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на nревода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка па Изпълнителя. 
( 12.3). Застраховката, която обезпечава изnълнението, чрез nокритие па отговорносnа па 

Изпълнителя, е със срок на валиююст, срока на действие на договора, nлюс ЗО (тридесет) дни, 
съответно, застраховката, която обезпечава авансовото nлащане е със срок до усвояване на 
авансовото 1шащсtне плюс не nо-малко от 3 (три) дни след крайпата датата, nрелложена от 
участника за доставка на оборудването, nредмет на обществената поръчка. Изnълнителят се 
задължава да подържа гаранцията ваJrидна не по-малко от 3 (три) дни. след датата на реална 
доставка на оборудването като представя най-късно към крайната дата на срока, nредложен от 
кандидата за доставка, данни за изпълнение на това изискване. Възложителят следва да бъде 
nосочен като трето nолзващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да nокрива 
отговорността на ИзпълнИ1·еJJя nри пълно или частично uеизпълнсние на Договора, съответно 
nри неусвояване или певръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за 
обезnечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключвапето на 
застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, 
"акто и по всяко изnлащане на застрахователно обезщетение в nолза на Възложителя, при 
наличие на основапие за това, са за сметка на Изпълнителя. 

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите 

(13.1). ВъзложитеJIЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етаnи и при 
условия, както следва: 

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 80 % (осемдесет процента) от предоставената 
гаранция, в размер на 3 168 (три хиляди сто шестдесет и осем ) лева, в срок от ЗО (тридесе�.I..I:I.МО� 

" оговор ДОJ-2841!7.12.2019 ИНФРАМАТ ,.Разпределеиа инфраструктура от центр 
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след доставка, монтаж, въвеждаnе в ексnлоатация на оборудването и обучение и подписване на 
съответните протоколи при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите no 
гаранциите нс са задържани, или не са нас1ъпили условия за за,цържането им. 

( 1 3.1.2) окончатеmю освобождаване на остатьчната сума по гаранцията се извършва в срок 
от ЗU (тридесет) дни, след изтичане на гараnционния срок на оборуцването, nосочен в алинея 
5.4.1 от настоящия Договор nри условие, че Изнышителят е изnълнил всички свои задължения 
но Договора и сумите по гаранцията пе са задържани, или не са настъпили условия за 
задържането им. 

(13.2) Ако Изпълнителят е вредставил банкова гаранция за изпълнение на Договора, 
преди частичното И освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в оста1ъчния 
изискуем по Договора размер на гаранцията след лриспадапе на сумата по алинея 13.1 .1. 

(13.3) Ако Изnълнителят е внесъл гаранцията за изnълнение на Доt·овора по банков нът, 
ВъзJJожителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея 1 3.1. 

(13 .4) Възложителят освобождава гаранцията обезnечаваща авансовото плащане в срок 

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

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

( 13.6) 1 'аранциите не се освобождават от Възложителя, ако в nроцеса на изп'hлнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

(13.7.) Възложителят има nраво да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение и/или обезnечаваща авансовото плащане, nри пълно ИJ!И частично неизпълнение на 
задълженията ло настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или 
прекратяванс на настоящия Договор no вина на ИзпълвитеJiя, съответно при възникване на 
задължения за Изnълнителя за връщане на авансово платсни суми. В тези случаи 
Възложителят има nраво да задържи от гаранцията за изп'hлнение суми, nокриващи 
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото 
nлащане - сумата в размер на авансовото плащане, nри условие, че същото не е усвоено или 
върнато на Възложителя. 

( 1 3.8) Възложителят има нраво да задържа от сумите по гаранцията за изnълнение суми 
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, nоради 
неизпълнение на задълженията на Изnълнителя. 

(13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изnълнителят е 
длъжен в срок до 7 (седем) дни да доnълни съответната гаранция до размера И, уговорен в 
алинея 11. 1, като внесе усвоената от Възложителя сума no сметката па Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си 
до размера в алинея 1 1 .1. 

УП. НЕУСТОЙКИ 

Член 14. Неустойки 

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

нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заппаща па ВмложитеJIЯ 

неустойка в размер на 0,2 % от сумата по алинея (2.1) за вески просрочен ден, но не повече от 5 
....---.. " о от цената на договора. 
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(14.2) При забю'!а на Бъзножителя за изпълнение на задълженията му за nлащане по 

ДоrоворСt, същият заnлаща на Изнълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за 

всеки просрочен деп, но не повече от 5% от размера на забавеното нлащане. 

(14.3) При системно (три и новече пъти) неизпъm1епие на задълженията за гаранционно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията) Изпълнителят дължи на 

ВъзJiожителя, неустойка в размер на 2% (два проце11та) от общата цена на Догоnора по алинея 

(2.1 ). 

(14.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или 

гар:шционни ремонти в срока по гаранцията, Изnълнителят дължи на Възложителя неустойка в 

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

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

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

гаранцията за изнълнепие. 

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

банкова сметкСt: БАНКА УниКредит Булбанк, lВAN BG16 UNCR 7630 3100 1177 21, BIC: 

UNCRВGSF 

В с;1учай че бапковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в 

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

право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

1 

VIIJ. ПОДИЗПЪЯНИТЕЛИ (ако е npWIO:JICUMO) 

Член 15. Общи условии приложими към Подизпълнителите 

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

nодизпъJiнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител 

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от nосоченото в офертата на Изnълнителя. 

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

изнъннение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и nри предвидените в ЗОП условия. 

(15.4) Независимо от изnошването на nодизпълнители, отговорносnа за изnълнение на 

настоящия Договор и на Изпълнителя. 

(15.5) Сключването на договор с nодизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение па Договора п о  предвидения в ЗОП ред 

ини изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

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

прекратяване на договора от страна на ВъзJiожителя и за усвояване на пъш1ия размер на 

гаранцията за изпъmtение. 

Член 16. Договори с подизiiълпитсли 

При сключваието на До1·оворите с подизпъmiителите, оферирани в офертата на 

Изнълнителя, nоследният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

нриножямите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпъ;шителите; 

действията на Подизпълнитените няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

Договора; 
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3. nри осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпреnятствено да извършва nроверка па дейнос·па и документацията на 

подизnълнителите. 

Член 17. Разш1ащапе с подизпъшштели 

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

nредадена като отденен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

:възнаграждение за тази част директно на подизnълнителя. 

(17.2) Разплащанията no член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отnравено от 

подизnълнителя до Възложителя чрез Изnълнителя, който е длъжен да го nредостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(17.3) Към искането но алинея (17.2) Изнълнителят nредоставя становище, от което да е 

видно дали осnорва nлащанията или част от тях като педължими. 

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато исi<ането за 

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

2. с изтичане на уговорения срок; 

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

nредмст на Договора, извън nравомощията ва Rъзложитеня, които той не е могъл или не 

е бил длъжен да nредвиди или да nредотврати - с писмено уведомление от Възложителя, 

веднага след настъnване па обстоятелствата; 

4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение неnредви}\ено или 

непредотвратимо събитие от извънредел характер, възникнало снед сключвансто на 

Договора ("ненреодолима сила") за срок по-дълъг от 7 (седем) дни; 

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

изnратено до Изnъннителя: 

J 

1. llpи забава на изпъmtението с повече от 7 (сеАем) дни от определсния срок 

2. При системно (три и повече nъти) неизnълнение на Изпълнителя на задълженията за 

гаранuионно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или 

3. при nълно неизпълнение на задълженията на Изnълнителя за гаранционно обслужване 

и/или изв·ьршване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или 

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

задънжението на Изпълнителя за въвеждането в скснноатация на Оборудването, и/или за 

обучение на персонала на Възложитсля; или 

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

изnолзва нодизнълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които зам.){ната, съответпо включването на подизnълнитен е извършено със съгласието на 

Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 

(18.3) Възложителят nрекратява Договора в случаите по чл.118, ал.\ от ЗОП без да дължи 

обезщетение на Изnълнителя за nретърнени от nрекратяването на Договора вреди, ко ·-� 
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nрекратяването е на основание чл.l 1 8. ал. l ,  т.l от ЗОП. В nосJiедния случай размерът на 

обезщетението се опредеJlя в nротокол или споразумение, nодnисано от Страните, а при 

пеnастигане на съгласис - IIO реда па клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

(18.4) Прекратяването става слел уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнитешr и одобрени от ВъзложитеJJ.Я дейпости по 

изпълнение на Договора. 

( 1 8.5) Възложителят може да развали Договора no реда и nри условията прецвидени в него 

или в nриложимото законо.цателство. 

Член 19. 

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

чл. 1 1 6 от зоп. 
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 20. 

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

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

се позовава на неnреодолима сиJщ ако е била в забава и не е информирала другата Страна за 

възникването на неnреодолима сила. 

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сина, е длъжна да nредприеме всички разумни 

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

nисмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(20.4) Не може да се JJОзовава ва непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

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

Ю. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 21. 

(21.1) ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предnриема или да допуска каквито и да са 

дейстАия 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 безnристрастното и обективно 

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

причини, свързани със семейството, емоционанния живот, nолитическата или националната 

принадлежност, икономически ш1тереси или други общи интереси, които то има с друго липе, 

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

интереси по смисъла на т. 21.2, БЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има nраво да прекрати този Договор по 

реда на т.1 8.2 от този Договор. 

Член 22 

) 
в 

(22.1) ИЗПЪЯНИТЕЛЯТ е длъжен да доnуска, национанните одитпращи органи, 

ъmпни одитори, извършващи проверки по nроекта, Агенцията за държавна финансова 

нспекция и Националната агенция за приходите .ца проверяват, носредством проучване па 

окументацията му или nроверки па място, изnълнението на проекта, и да nроведат пъJ�.;.._;;,jrw; 
и 
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нри необхоJ.,�имост, въз основа на разходаоправдателните документи, приложени към 

счетоводните отчети, счетаволната документация и други документи, свързани с 

финансирането на Договора. Тези проверки могат да се nровеждат до изтичане на срот<о.Rете по 

проекта, освен ако съгласпо съответните nравина за държавните помощи нс се изисква друго. 

Чл. 23. 

За нсички неуредени в настоящия Договор nъnроси се nрилага действащото българско 

законодателство. 

ЧJiен 24 

(24.1) Унъ;шомощени nредставители на Страните, които могат да приемат и nравят 
изявления по изпълнението па настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Доц. д-р Драгомир Тачев 
Адрес: rp. София 1 1 1 3 ,  ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1 1  
Телефон: 02 979 2570 

Email: dtacl1cv@ipc.bas.bg 

ЗА ИЗПЪЛПИТЕЛЯ: 

Любов Василева Николова 

Адрес: гр. София 1 532, р-н Панчарево, ул. "Околовръстен нът'' No 467, бл. Логистичен 

парк СТАД 

Тенефон: 0876203089, 0876203069 

Email: coпtactbg@tгokuttest.com 

� 
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спор, всяка Страна може да изnрати на другата на носочепите адреси за коресnонденция nо

.цолу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

(26.2) В случай на неностигане на договореност по реда па nредходната алинея, всички 

сnорове, породени от този Договор или отнасящи се .цо него, включително споровете, отнасящи 

се ,цо неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 

отнасяни за разr·леждане и решаnане от компетентния съд па Република България по реда на 

гпк. 
Член 27. 

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или па допъЛliитеmю уговорени условия 

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

Ч лен 28 

Неразделна част от настоящия Договор са следните uриложения: 

• Прuло:жеиие Ni! 1 - Техническа сnецификация на Възложителя; 

• Прwю:же1/ие Ni! 2 Техническо предложение па ИзпъJJнителя; 

• ПрuлоэJсеиие Ni! 3 - Ценово предложение на Изпълнителя. 

Настоящият nодниса в 2 еднообразни eкзeмш.,Iя�a;:..,.jlo/oloil...olol�"""""" 
Изnълнителя. +Ф 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕJ�------� 
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА 

1 

изпълнит 
ЛЮБОВ ВА���-������� 
УПРАВИТЕЛ 

говор ДО!-28411 7.12.2019 ИНФРАМАТ "Разпределена инфраструктура от центрове за 
производство и изследване на нови материали и тех11ите прилоэ1сения за 1<011сервация. достъп и 
е-съхраиение 11а артефакти (археологически и еттюграфски). 
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1V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИJ(АЦИ}{ 

1 .  Предмст на настоящата проr�едура с избор на изпълнител за доставка. монтаж и 
въвеждане в експлоатация на оборудване за лаборатор11и за пробонодготовка на 
металографски образцн 

2. Общи изисквания към изпълнението на норъчюпа 

Доставеното оборудване трябва да с фабри•rно ново. нерециклирано и неуnотребявано и 
нроизведено в съответствие с евро11сйските 11орми за безопасност. Доставените към 
оборудването програмни продукти (пакети) трябоа да са лицензирани . Оборудвапето трябва да 
бъде достаое11о ОКОI\шлектовано с всички части. необходими за безпроблемна ексnлоатация. 

Всичкн предложени от участюtюl технttческн характеристики отнасящи се до 
минttмалнитс техинчееки 11зискваtшя на Възложителя •�ъм съответните модули, както 11 
nредложените от у•Jастннка техинчееки нреимущсстна трябва да могат да бъдат 

Jюсти•·натн с цялостната предложена конфигурация на оборудването без да е необходимо 
закупуване на допъ.rнштелни модули към пего, които не са Вt�лючени в офертата. 

Участникът следва да удостовери съответствието на техническите хара�перистики на 
nредлаганото оборудване със следните доказателства. като о техническото nредложение 
изрично посочва на кое от представените доказателства се позооnва за конкретната 
характеристика: 

А) Официални каталози и/или проснекти и/или брошури и/ини технически спецификации 
от nроизводител и/или точна хиnервръзка към интернет адреса на официалния сайт на 
nроизводителя на Оборудването, от където са видни теХl!Ическите характеристики на 
конкретната оферирана Аnаратура. 

Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е nосочена в официални каталози 
и/или nроспекти и/или брошури и/или технически сnецифиющии от nроизводител и/или в 
официалния интернет сайт на nроизводителя на Оборудването, или участникът npe,l\лara 
характеристиr<а с различни nараметри от тези в горсnосочените документи, тя може да бъде 
доказана с декларация или друг вид официален документ от nроизводител. 

Участниците мо1-ат да nредставят доказателства по т. А, по т. Б или по двете точки. При 
противоречие между данните, съдържащи се в раэличните документи, 'На които се 
позовават, предимство имат данните от документите, посочени в точка А). 

Липсата на доказателства за техническите характеристики, отнасящи се до 
минималните технически и:шскваиия на Възложителя е основание за отстранява'Не на 
участника (чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП). 

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

Участникът може да представи копие от: офiЩиални каталози и/или nроспекти и/или 
брошури и/или технически сnецификации от производител (само страниците, касаещи 
съответната номенклатура) и/или отnечатан от каталог/хиnервръзка от сайта на 
nроизводителя документ, свидетелстващи за техническите характеристики и функционални 
възможности на предлаганата аnаратура. Оригиналните каталози сс заверяват на първа 
вътрешна страница с подпис) на участНИI<а, I<ато в техническото предложение участникът 
трябва да посочи страниците от каталога, на които е посочена информацията относно 
параметрите на пред11а1·аната аnаратура. Копията, извадките и/или отпечатаният от 
каталога/хипервръзката на сайта на производителя дОI<умент се заверяват на всяка страница 

.----'--,с подпис на участника. При nредставяне на оритmiални фирмени каталози на nроизводителя 
� /или копие, извадки от оригинални фирмени каталози (само страниците, I<асаещи 
i 
� оювор ДОJ-284117.12.2019 ИПФРАМА 7' ,. Рщпреде.'U!JЮ инфраструктура от lfeumpoвe "' 
с . � 1роизводство и изследваие 110 1/Оаи .натеришш u mexuume прzиюжеиия за консервация, досты 

j -cъxpam!llue ua артефакти (археологи.,ески и ептографски) . ........,;�_, 
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съответната анаратура) и/или отпечатан от каталог/хиnервръзка от сайта на nроизводителя 
документ, които са на чужд език, следва да бъдат nридружени с превод на български или 
английски език. 

Ако nредложението на даден участник пе покрива минималните изисквания към 
оборудването и/или ако от пре.l{ставените доказателства, описани в т. А и/или т. Б, н е  се 
установява съответствие и наличие на минималните изисквания към оборудването, 
участникът се отстранява от участие и предложението му не се оценява. 

Изпълнението на nоръчката ВJслючва: 
• доставка до мястото на монтаж; 

• монтаж; 
• въвеждане в ексnлоатация и тестване на а1 1арата; 
• обучение на специалисти; 
• осигуряванс 11а гара11ционна nоддръжка. 

Доставката и всички nоследващи дейности по изnълнението на поръ�нсата трябва да 
бъдат извършени в сградата на Институт 110 физикохимия (ИФХ) към Българска академия JJa 
1;ауките, ул . .. Акад. Георги Бончев". етаж 4. бло1< 1 1 ,  София. 1113. България. 

Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в ексnлоатаi\НЯ 11 обучение на персонала 

следва да с не но-дълъг от юест месеца от датата на с1слючване на договора. Извършвансто 
на доставката се удостоверява с 11одписване на протокол за доставка от nредставители на двете 
страt-JИ.  

Изисквання към монтажа, въвеждане в ексn.rюатация п тестване на доставеното 

оборудване. Монтажът. въвеждане в ексnлоатация и тестване на доставеното оборудване следва 

да бъдат извършени след доставката на оборудването в срок, определен по взаимно съгласие в 

nротокол за доставка. При пускане в ексnлоатация на оборудването изпълнителят трябва да 

демонстрира обявените в техническата оферта функционалности и количествени показатели. 

Монтажът и пускането в експлоатация се удостоверява с подлисване на протокол за монтаж и 

въвеждане в ексnлоатация, в който се оnределя nериода за провеждан е  на обучението 

Изисквания за обучение на специалисти - обучение на nоне ещш сnециалист в 
· рамките на три работни дни. ОбученJtето се nровежда в .. Институт по физикохимия" - БАН 

след инсталиране и 11ускане в ексnлоатация 113 оборудването и се удостоверява с подписване на 

nротокол за проведено обучение. След nодnисването 113 този nротокол Rъзложителят има право 

да използвя оборудването и от датата на nодписването му текат сроковете на гаранционна 

1юддръжка. 

ЗадъJJжителна документацията, съnровождаща доставката на оборудвсtнето: 
• пълно описанис на условията и изискванията за nоддържане и експлоатация на 
оборудването, лри които rараНI\ИЯта е валидна - гаранционни условия; 
• техническа и скс11лоатационна документаuия вкл. Ръководство за работа на български и/или 
английски език за оборудването. 

Изнсквания към гаранционната поддръжка - Гаранционният срок на оборудването не 

може да бъде по-кратък от 1 (една) години, считано от датата на nодnисване на протокола за 
роведено обучение. При повреда гаранционният срок се удължава аRтоматично с периода 
ежду писменото уведомление от страна на Възложителя за rювредата и отстра11яването И от 
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Изпъл11ителя. удостоверено със сr.отвстните протоколи. подnисани от упълномощени 
nrел.ставители на страните. 

Срокът за реакция при възникване на поврел,а в оборудването с до 3 (три) работни дни. от 
щ)лучаване на рекламационното съобще11ие на Нъзложителя. 

Срокът за отстраня ванс на nовреда на оборудването 11а място 1 rри възложителя не може да 
бъде по-дълъг от 1 4  (четиринадесет) календарни д11и. считано от датата на получаването на 
сигнала за неизправно<..:т. 

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз/извън сградата на Институrа 

по физикохимия КЪI\·1 Българска академия на науките/ не може да бъде nо-дълъг от ЗО (тридесет) 
календарни дни. считано от датата на получавансто от изпъл11ителя на писмено уведомлеr1ие от 
страна на възложителя за nроблема. 

По време 11а гаранr�ионния срок Изnълнителят се задължава да отстранява всички поврел.и 
(тех11ически неизnравности), като разходите свързани с това са изцяло за негова сметка. да 
извършва nрофилактика. както и актуализация на специализирани>� софтуер (когато е 
приложимо). При необходимост в срока на гаранция за сметка на из11ълнителя се извършват 
доrrълнителни настройки на оборудването. 

Гаранцио1111ИЯТ срок с валиден при спазване на условията за 1юддържане н ексnлоатация 
на оборудването, nодробно описани от Изнълнителя в отделен документ. придружаващ 
доставката - гаранционни условия, nриложен към доставката на апарата. 

3. Техинчееки характеристнки на оборудването: 

J !астоящата техническа спецификация оnределя минималните изисквания за изпълнение на 
доставката по обществената поръlJка. Участниците югат ла представят nо-добри тех11ически 
параметри в тяхното нредложение. 

М11нимални технически характеристнки на оборудването 
--

1. Автоматична отр езна машина 

1 . 1  Контролъ-.· на упра жненото усилие между диска и образеца да бъде осъществяван 
едством скоростта на рязане и/или оборотите; автоматично nocp 

1 .2 Машината трябва .rщ може да реже с дискове от кубичен борен нитрид, корунд и 
диамант; 

1 .3 Машината трябва да има собствен nлот/масичка за nоставяне на образци и 
о бързо захващане; ме�rгеме за тяхнот 

1 .4 Максималните раз мери на обекта на рязане ла бъдат не по-малки от 25х25х25 мм. 
реже различни видове керамики, комnозитни материали, 1.5 Трябва да може да 

ми11ерали, скали, метали и елеr<чюнни компоненти.; 
1 .6 Маruината трябва 

време на рюане и 
да има автоматично uиркулационно охлаждане на образеца по 
нужното за това оборудваr1е да бъде доставено с нея; 
ълнителни технически средства за обезпечаванс на работата на 
ва да бъдат включени в доставката; 

1 .7 Ако са нужни доn 
машината те тряб 

1 .8 Минимална мощ11 ост на двигателя за рязане - 0.5 kW; 
1 .9 Максималните об ороти да бъдат не nо-малко от 3000 rpm ; 
1 . 1 0  Да позволя ва избор на поне две стойности на оnороти; 
1 . 1  1 Машината да бъде окомnлектована с минимум следните съвмести!\·! И 

консумативи: 
(а) nоне 1 б рой универсален диск с диамантен абразив ------�оюпор /!0 1-28-111 7. 12.20 19 ИJ/ФРАМАТ ., Разпределена инфраструктура от цетщюае "" 

�роизподспи.ю и изс.'lедваи е тю тюаи .11amepuaлu и техните прилvж:етт .10 ,.;оисервация, достъ 
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(б) поне 1 брой диск от кубичен борен нитрид 
(в) поне 5 броя корундоо11 дискове с дебелина на диска над 1 мм 
(r) nоне 5 броя корундоRи дискове с дебелина на диска под 1 мм 
(д) ноне 5 броя филтри за циркулационната охлаждаща система 
(е) антикорозионни и охлаждащи добавки или готова течност за 
първоначално зарсжд<tне и работа на машината. 

2.0борудsане за с'!_-удено заливане на ш.rшфове... __ ___ ___ _ 

Минималнtt технически харак:r�.Р!-!_С_!ики_: _ _ _ _ _ 
2 . 1  С машина за студсно заливане на JUлифове трябва да бr.дат t юлучавани заготооки 

с диаметри 25мм, 32 мм и 40 мм. 
2.2 Провежданите в нея оnерации по 'Заливане на обраЗI\ИТС трябва да бъдат 

извършвани във вакуум за nовече от два обра1е1\а едновременно. 
2.3 Ако за функционирането на машината за студено заливане 1 1 а  шлифове са 

необходими комnресори и/или вакуум nомnи и/или други необходими 
комnоненти. те трябва да бъдат включени в доставката. 

2.4 Комплекти за ОТJiивки за смола за студено залиnане - с  сnоксидна смола. с 
акрилна смола за минимум 1 ОО образци: 

2.5 Чаши за смесване на смолите за многократна и еднократна употреба; 
2.6 Контейнери за монтаж. съотв�тстващи на всеки размер шлиф (25 мм. 32 мм и 40 

мм); 
t--2_._7 Метални клиnеовс за nридържане на слеме_нтите nри заливане в смолите - 1 ОО бр.; 

3. Система за шлай ане и нол11 апе 
МИ HИMaЛij}'l ТСХН.!1..'-!._еСК_И��рактерИ�Т_!•1Кi'�:---

3 . 1  Машината за шлайфане и нолиране трябва да бъде лабораторен тиn за nоставяне 
върху nлот· 

3.2 Диамеnр на диска между 200 111111 и 250 mm; 
3.3 Регулируеми обороти на въртене до най-малко 500 1·pm; 
3.4 Машината трябва да работи в автоматичен и ръчен режим; 
3.5 По време на работа трябва да се използват съвременни консумативи - шкурки с 

адхезионно nрикрсnване. метални дискове с магнитно nрикрепване, текстилни 
шайби за полиране и др.; 

3.6 Машината да работи с размери на шлифовете 25 мм, 32 мм и 40 мм; 
3.7 BpCII·teтo на обработка и оборотите на шлайфане и нолиране трябва да са 

регулируеми 
3.8 Машината трябва да има електронен модул за управление с nредварително 

вградени nрограми за обработка на най-често срещаните по вид материали и 
възможност за създаване и заnазване на нови nрограми; 

3.9 Машината трябва да може да работи и само с 1 образец 
3 . 1  О Машината трябRа да има система за охлаждане на nробата. 
3 . 1  1 Сnецифични изисквания към главата за шлифоване/nолиране: 

(а) регулируеми обороти на въртене до най-малко 1 50 rpm; 
(б) държател за проби с размери между 25. 32 и 40 п1m 
(в) максимален брой гнезда между 3 и 6; 

3 . 1 2  Размерите на заготовките н а  машините за заливане и за шлифоване и 
noJiиpaнe трябва да са съгласувани; 

3 . 1 3  Адаnтивен диск (nодходящ за адхезивни и магнитни системи) за 

� ·доювор ДОJ-284/1 7.12.2019 ИНФРАМАТ .. Разпределена инфраструюнура от центрове ,.�-�.�_....., 
� nJЮIIЗ(.юдство и изследване ua 11orm . натериали и mex11ume пршю:>Jсетт за -,;:опсерасщия, досты 
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закрепнане на шкурките: 

3 . 1 4  Пет вида SiC I IJкурки за шлифоване - Р320. Р500. Р�ЮО. Р 1200 и Р2500. по 
1 ОО броя от всеки вид: 

3 . 1 5  Три вида текстилни шайби за финал11о полиране (средно твърди , меки и 
меки с повишена химическа устойчивост) минимум no 5 бр. от всеки вид; 

3 . 1 6  Носещи дискове за текстилни шайби за финално полиране; 
3 . 1 7  Ултра полиращи сус11ензии 0.6 микрона. 0.3 микрона, 0.06 м икрона. 

минимум no 1 литър: 
3 . 1 8  Диамантени tюлиращи суспензии 1 .  3 и 6 микрона. минимум по 1 литър; 

3 . 1 9  РазрсдитеJJ за диамантни су�11ензии (лубрикант) - не по-малко от 1 литъ . 

• Вся�<.·о noco•JBШie а иастоящата 11U!Xlllllfet.•r;a специфu1\ОЦIIЯ и останалата част от 
r>т ... унентrщията ua стаидарт. cnel(llфlllШlfliЯ, 117(;.'Хlmческа rщellk."O, meXIIU'JecJШ одобр111111е 
с.'lедаа съ?.'ЮСJЮ 'l.'i . .:/8. а.1.2 от ЗОП да се чeml!. съотвепто да е допъ.'lнеJю с д)�\lume . .  11.'/U 
(!1\(JU(Uf!l(!l/1111/0ill"". 

Доюпор ДОI-28.:/11 7.12.2019 ИНФРАМА Т  " Разпределена иифрастру"тура от центровl! 
производство и изследване 1ю uonu .нamepua.'IU и mexuume npii.'IOJ!Cemm за 1\01/Серrтция. досп11, 
е-съхранение ua артефакти (археологически и етнографс1ш). 
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Директора 

на "Инсти1)'Т по физикохимия" - БАН 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБРА3ЕЦ Ng 2 

за учасrие n открита процедура no Закона за обществените поръчки за възлагане на 
обществена поръчка с nредмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

оборудване за лаборатория за пробаподготовка на металографски образци 

От ТРОJ<VТТЕСТГРVП БЪЛГАРИЯ ООД 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУПСТ АТ/ друга индивидуализация на участника: 203089981 

представлявано от Любов Василева Николова 

(трите имена) 

в качесrвото му на управител в Трокутrестrруп България ООД 

(длъжност) 

увАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви nредставяме нашето техническо nреДТiожение за изnъJПiение на 
обявената от Вас nроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: До(.-тавка, 
моЮ'аж и въвеждане в ексnлоатация I"Ia оборудване за лаборатория за nробоподrотовка на 
металографски образци 

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на общесrвена nоръчка: 

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. 
Съг.1Jасни сме с тях и rи приемаме без възражения. Изпълнението на пор·ьчката ще бъде 
осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата 
спецификация на Възложителя. 

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

3. Декrrарираме, че преДТiоженото от нас оборудване е фабрично ново, 
нерецикrJирано, неуnотребявано и окомnлектовано с всички принаДТiежности, 
необходими за правилната работа и въвеждане в ексnлоатация и е nроизведена в 
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съответе ие с европейските норми за безопасност. Декларираме, че всички nредложени 

технически характериСТИI<и оmасящи се до минимю1ните технически изисквания към 
съответните модули, както и nредложените технически nрсимуще<.."ТВа моrат да бъдат 

постигнати с цялостната предложена конфигурация на обор у дването без да е необходимо 

закуnуване на допълнителни модули към него, които не са вкrпочени в офертата. 

4. Декларираме, че доставяните с оборудването nрограмни продукти (пакети) са 

лицензирани и са вкточени в цената. 

5. Декларираме, че оборудването ще бъде до<..-тавена с консумативи, които се изискват 

като минимум за пускането И в ексnлоатация, демон<..-трац"ЮI на лараметрите заложени в 

техническата слецификад"ЮI и обучение на специалисти. 

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на оборудването по 

подходящ начин, L"Ъобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, 

осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставеното оборудване ще бъде в 

оригиналва оnаковка, с ненарушена ЦЯJiocr и върху нея ще има индивидуализираща 

информация, вкmочваща минимум производител и модел. 

7. Декларираме, че ще изпълним доставка на оборудването на посочения адрес на 

Възложителя в срок до 100 (сто) календарни дни от датата на сключване на договора . 

8. Предлаганото оборудване ще бъде до<..-тавено, монтирано, настроено и въведено в 

ексnлоатация и ще бъде проведено обучение на nерсонал н а  Възложителя в срок до 6 

(шесr) месеца от датата на сключване на договора. 

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

работни дни. Провеждането на обучение се удосrоверява с nодnисване на nротокол. След 

подписването на този протокол Възложителят има nраво да използва оборудването и от 

датата на подписването му текат сроковете на гаранционна поддръжка. 

10. Предлагаме rаранционен срок за обслужване на оборудването - 3 (три) години 
(Ж! по-кратък от 1 година). 

11. Гарантираме, че през гаранционния nериод всички ремонти ще бъдат 

извършвани за наша сметка, което ще включва навремешiо отстраняване на nроблеми с 
работоспособността на оборудването, подмяна на дефектирали части и други -
гарантиращи безпрепятствената И употреба. При необходимеег в срока на гаранция се 

задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на оборудването. 

Гаранцията на оборудването включва: 

11.1. профилактика, в зависимост от предnисанията на фирмата-nроизводител. 

11.2. отсrраняване на всички технически неизnравности със свои сили и 
средства, възникнали не по вина на Възложителя. 

11.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е nриложимо. 

'JU 

Чll. 35а. an.3 зоn вр. ззлд 
Чn. эs .. ал.3 эоn ер. 3311Д 
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12. В случай на оnределянето ии за Изпълнител на договора ще гарантираме nълната 

функционална годност на оборудването <..-ьгласно неИното нредназначение, Техническата 
спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

13. В рамките на гаранционния срок срокът за реакция при попучаване на сигнал за 

неизnравнОL"Т изnратен по факс, електронна поща или обикновена nоща е 3 (три) работни 
дни от получаване на рекламационното еьобщение на Възложителя. 

14. В рамките на гаранционния срок срокът за отсrраняване на настъnила nовреда е 

до 14 (четиринадесет) календарни дни nри оТ<..-траняване на място и ЗО (тридесет) 
календарни дни nри отстраняване в сервиз на Изnълнителя, считано от датата на 

nолучаване на сигнал за nовредата. Гаранционният срок на оборудването ще се удъmки 

със срока, през който е траело отстранявансто на nовредата. 

15. Оферираното оборудване nритежава минимални и допълнителни технически 

характеристики, nодробно описани в nриложение към настоящото Техническо 
nредложение. За удос."ТОверяване на това обстоятелство представяме: 

и/или 

15.1. на хартиен носител: извадки от каталози (общ каталог и каталог за 
консумативи) (каталози и/или nросnекти, и/или брошури, и/или декларации 

за съответствие, сертификати ... с nосочване на страницата/ страниците, на които 

е достъпна информацията за nредлаганото оборудване), както следва . 

Общ каталог: стравици 10-14, 59, 64-65, 95, 104-106, 118-119, 121-122, 124, 153 

Каталог за конgrмативи: сrраници 10-11,15, 20, 22-25, 36,40-41,49, 53,58-59, 62-64 

Ръководство за употреба за nолираща машина: сrраница 24 

15.2. следната точна хипервръзка към интернет адреса на официапния сайт на 
производителя на оборудването, от където са видни техническите 
характеристики на конкретното оферирано оборудване: 

Машина за рязане: https://www.qatm.com/products/cut-off-machines/benchtop/brillant-
220 /functioп-fea L"llres 1 
Машина за nолиране и шлифоване: https:/ 1 www .qatm.com/ pt·oducts/ g1·indiпg-polishing
etcl1iпg/automatic-gt·indet·-polisher/saphir-250-aJ-eco/functioп-features/ 

Оборудване и консумативи за студено заливане: 11ttps://www.qatm.com/pгoducts/lюt
mounting-presses/coпsumaЫes/order-data-quote-request/ 

Консумативи за машина за рязане: 11ttps://www.qatm.com/pгoducts/cut-off-
machiпes/ consumaЫes/ 01·det·-data-quote-request/ 

Аксесоари за закрепване за машина за рязане: https://www.qatm.com/products/cut-off
machines/ clamping-tools/ 



'111. 3Sa. ал3 ЗОП ер. ЗЗЛД 

рамат j 
Консуматmsи за машина за шлифоване и nолиране: 
11 ttps: // www .qa tш.сош/ щ·оd ucts/ griпding-polis11it1g-etching/ consuшaЬles-solutioл-
boxes/ order-data-quote-1·equest/ 

Каталози: 11ttps://www.qa tш.coш/downloads/brochures/ 

1 nосочване на Сiраницата/ страниците, на които е достъnна информацията за 
nредлаганото оборудване/, както следва . 

Общ каталог: страници 10�14, 59, 64-65, 95, 104-106, 118-119, 121-122, 124, 153 

Каталоr за консумативи: страници 10�11, 15, 20, 22-25, 36, 40-41, 49, 53, 58-59, 62-64 

и/или 
15.3 ДеКRарацJm от npoJввo�Jt'i'efl за нре�::ыгапи хараJЕтерисnши 
15.4. Попълнено Приложение с технически характеристики 

В случай, че бъдем определени за Изnълнител на nоръчката, ще nредставим всички 
документи, необходими за nодnисване на договора съгласно изискванията на закона и 
документацията за участие, в посочения от В·ьзложителя срок. 

Прилагаме и електронен носител, съдържащ техническото nредл ение. 

Други приложения /ако е nриложимо/: 

чn. зsа. а��.Э зап вр. 33лд 

Дата: 28.05.2020 

жносr, nодnис) 

Догиrюр ДОI-28./11 7.12.2019 ИНФРАМАТ .,Разпреде.1ена tшфраструюпура от центрове за 
прошводство и изследаане на uoau .110mepua:m и mexuume при.1о:жения за консераация. достъп и е-
съхранение 110 артефактu (археолvгическu u етиvграфски). _...,�----� 

o oo o otJ ч11. зsа. а...з зап ер. 331\Ц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ Ng 2 

ТРОкутrЕС1ТРVП БЪЛГАРИЯ ООД 

/наименование на кандидата/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРFДЛОЖЕНИЕ 

• 2 .. аме оборудване за пробоподготовХ<а на металоrрафски образци, вi<Лючващо автоматична машина за прецизно 

рязане мО' дел Brillant 220, инфилтрационво (импреiНИращо) устройсrво за сrудено заливане и машина за полиране и шлифоване 

модел Saphir 250 Al Есо на nроизводител АТМ Oness GmbH с минимални и допъ.rх:нителни технически характерисrики сnоред 

с:=ёдващите таблици. 
c:;;J 
�Таблица 1 Минимални технически характеристики и функционалности за оборудване за лаборатория за пробоподготовка на 
� металографски образци 
с;::> 
(;Р 

Минимални технически характеристиХ<и и Минимални технически характеристики и функционалности за 
функциовалносrи изискани от възложителя конфигурацията, която се предлаrа от участника 

N2 Описание, съгласно техническата Описание на вида и характеристиките, Точнаго място, където видът и 
спецификация на възложителя предлагани от участника (коrато е характериегиките могат да бъдат 

приложимо) удостоверени (вид документ (стр.), 
хиnервръзка и др.) 

��� -� 
� 

3 <l 

d1 � . 

ГVI\1 lt:\111 t"111 ЬЫIГАРИЯ оод') 
BG203089981 

приложепия 1t:1 ктrсероация. достъп и е-съхраиение ua артефt1Кпш (археоло?ttчески и епто?рафски). 1--�-·��-1 6 
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Минимални техкичееки характерисrики изисквани от 
възложиrеля 

1 Автоматична отрезна мапiина 

1.1 Контролът на упражненото усилие 
• р между диска и образеца да бъде 
? ... осъществяван автоматично .." 
" 
� посредством скоростrа на рязане и/или 
..... 
� оборотите; 
;:, 
� � Машината трябва да може да реже с w 

� дискове от кубичен борен нитрид, 
корунд и диамант; 

� �1.3 Машината трябва да има собствен 

с: g nлот/масичка за поставяне на образци 
с: � и менгеме за тяхното бързо захващане; 
с 
·4.4 Максималните размери на обекта на 

рязане да бъдат не по-малки от 
25х25х25 мм. 

1.5 Трябва да може да реже различни 

��� т �мпозитни 

(( � ""'"��:АРИЯООД' • ТROI<UТТEsTGROUPBULGAR!ALm 
� .� 

tlнФра:;...атl 
Основн..r функn..rоналвосns на прибора предложен в техшsческата оферта 

Автоматична машина за рязане модел Brillant https'/ / www.qatm.oom/ P'oduots� 
220 machiлes/Ьenchtop/brillant-220/f 

features/ 
Автоматична У -ос с ход 80 Ml\lr (в зависимост Стр. от ТП (23-25, 27 BG / 41-43, 45 
от размера на диска) Стр. от .кат. 10-12, 14 
Кат. Номер М1890000 

Контролът на упражненото усилие между Стр. ОТ тп (23-25, 27 BG 1 41-43, 45 EN) 

диска и образеца се осъществява автоматично Стр. от кат. 10- 12, 14 

nосредством скороата на рязане и oбoponcre; 

Машината може да реже с дискове от кубичен Стр. отТП (23-24 BG / 41-42 EN) 

борен юnрид, корунд и диамант; Стр. от кат. Кон�1ативи 10-11 

Машината има собствена маса за поставяне Стр. от ТП ( 25, 27 BG / 43, 45 EN) 

на образци (Т-слот) и менгеме за тяхното Стр. от кат. 12, 14 
бързо захващане; 

Максималният каnацитет на рязане е образци Стр. отТП ( 23-27 ВG / 41-45 EN) 

с диаметър 75 мм (nри диск 8"). Стр. от кат. 1 0 - 14 

За продълrовати образци камерата на 
машината има отвори, позволяващи 
nоставяне на образци с диаметър до 70 мм 

Машината е подходяща за рязане различни Стр. от ТП (61, 62 BG / 79, 80 EN) 

видове материали: керамики, композити, Стр. от кат. Кон�1ативи 10-11 

Доювор Д?Тr-"184> 1 ?.12.282 F'РГНФРАМАТ .. Разпределепа иифраструю11ура от центрове за протаодстао и изс.1едааие ua тюаи .натериали u 
техните nprL'IOЖeнuя за консервация, достъп и е-съхранеиие ua apmeфal\mи (археоло?и•tесl\и и еm1lо?рафски). 

7 
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материали, минерали, скали, метали и минерали, скали, метали и електронни 
електронни компоненти.; коА-mоненти.; 

1.6 Машината трябва да има автоматично Рециркулационна сиL.rема за о�ане с Стр. ОТ тп (26 вс 1 44 EN) ( циркулационво охлаждане на образеца обем на резервоара 15 литра и контролирана Стр. от кат. 13 
по време на рязане и нужното за това от режеnJ;ата машина. 
оборудване да бъде доставево с нея; 1.7 Ако са нужни до��н�ни Машината се доставя с всички необходими 
технически средства за обезпечаване ва .s:: 7 

свързващи елементи и технически средства, 
i" 

работата на машината те трябва да необходими за нейното функциониране -� "' 
!" бъдат включени в доставката; адаптери, кабели, маркучи и т.н. .. ::0 
... 
1) Минимална мощност на двигате.rrя за Мощност на двигателя за рязане 0.75 kW Стр. от ТП (27 BG 1 45 EN) 
;:j .. рязане - 0.5 kW; Стр. от кат. 14 '? 
... ... 
:S Максималните oбoporn да бъдат не по- Максималните обороти са 5000 rpm Стр. от m (27 ВС 1 45 EN) 

малко от 3000 rpm ; Стр. от кат. 14 
1--.. (�.10 Да позволява избор на поне две Скороспа е променлива и варира от 300 до Стр. от ТП (27 ВС 1 45 EN) 

� стойности на обороти; 5000 rpm със стьпка от 1 ОО rpm Стр. от кат. 14 

�u Машината да бъде окомnлектована с Машината и предложените аксесоари са l 1ttQs:L L "''ww.gatm.coшL grodнc tsL cut-off-

минимум следните съвместими съвмесr'Ими с машината и консумативите, machinesL consttmaЬ\esL ordeнiata-!:)uote-
reguestL 

консумативи,: обект на текущата конфиrурация: 

(а) поне 1 броИ универсален диск с Диамантен режещ диск за прецизни Стр. отТП (61 BG / 79 EN) 
диамантен абразив мапmни, 0 200 .им, Дебелина 1,0 мм, Размер 

на дорника 12,7 мм (1 бр.), За универсално 
Стр. от кат. Кон�rатини 10 

nриложение 

� '"'"�·� Кат. Номер 95015121 

�� 8G203089981 �� .. )) 
ТRСЖVТТЕSТ GROUP ВULGARJA LТD 

� �  
Договор ДОJ-284117.12.2019 ИНФРАМАТ .. Разпределена инфрастр_V!{mура от центрове за протводство u изс.1едване 1m HO(Jtl .натериа.:ш r1 
me.xuume npuлo:нceJtWl за коисервацWl, достъп и е-съхраиение на артефакти (apxeo.:IO?ll•tecтt:u и етнографс1щ). 

д' 8 
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(б) nоне 1 броИ диск от кубичен борен 
нmрид 

(в) пове 5 броя корундсви дискове с пша на диска над 1 мм 

� 
.. ;а 
... 

� 
� 
ш 
(г) поне 5 броя корундсви дискове с 
дебелина на диска под 1 мм 

(д) поне 5 броя филтри. за 
циркулациоината охлаждаща сисrема 

(е) антикорозиовни и охлаждащи 
това течност за 

е и работа на 

\ �нф!'амат 1 
Режещдиск CBN за nрецизни машr-tни 

0 200 мм, Дебелина 0,5 мм, Размер на 
дорника 12,7 ММ (1 бр.) , За I<ОМПОЗИТИ И 
твърди материали 

Кат. Номер 92006419 

Корундо-в режещ диск за прецизни машини, 
0 200 мм, Дебелина 1,5 мм, Размер на 
дорника 12,7 мм (5 бр. в оп.), 

Едрозърнест, за универсално nриложение, за 
материали с по-ниска твърдост и 
зашлифонани nроби 

Кат. Номер 92004155 

Стр. отТП (62 BG / 80 EN) 
Стр. от кат. Консумативи 11 

Стр. от m (61 BG / 79 EN) 

Стр. от кат. Коuсумапшw 10 

Корунд о в режещ диск за прецизни машини, 1 Стр. от m (61 BG 1 79 EN) 

0 150 мм, Дебелина 0.45 мм, Размер на Стр. от хат. Консуматини 10 

дорника 12,7 мм (5 бр. в оп.) 

Финозърнест, за уни-версално при.гюжение, за 
материали с по-висока твърдост 

Кат. Номер 92002769 

Филтри за рециркулираща система от 15 

литра, 5 броя 

Кат. Номер 95014816 

https ://www .gatm .cotn/pr·oducts/cut -о rf
machines/consumables/oгdet·-data-guote-
request/#no-305 

Охпаждаща течност AТМ-CoolCut, щадяща 1 Стр. отТП (63 ВG / 81 EN) 
околната среда и потребителя, без масло, бор, Стр. от кат. Консумативи 15 
нитрид и формалдехид - туба 1 литър 

Договор ДОJ-284117. 12.2019 ИНФРАМАТ .. Разпределена инфраструюпура ит цеитрове за проюводстаи и uзc.1eд(Jatte на 1/0Glt .нamepua.'lll rt 

техните пршюжепия за консервация, достъп и е-съхраиение ua артефакти (apxeo.:ro?uчecкu и етио?рафски). 
9 

'4А. )So. �"·J эоn •Р· 33.1\Q 

:ft 
..... ...,. !" 
� ..... 
� 
:::J 

� 
UJ 

� 



- 1 �иф-рамат 1 
Подходsпца за стомана, чуrун, леки и цветни 
метали, сrъ:кло и :кера·м:ика, композити 

Добри антикорозионяи защитни и режещи 
,. 

свойства � .... 
Кат. Номер 95004145 ..,. 

!"' .., ""' 
1.-> .... 
о 

h tros:/ /�vww.aatш .com/oroduc ts/ho 
;а 

2.0 Оборудване за студено заливане на Инфилтрационво (ю.mреrниращо) .. "О 

IIL ифове. устройство за студено заnтифаване на mountiпe-oresses/ consu шаЫеs/ order .... 
� rj образци (изливане и втвърдяване) с помощта 

guote-request/ 
... .." на вакуум (включително ексикатор с Стр. отТП (40, 65 BG /58,83 EN) !" .. :. механична дръжка за дозиране и вакуумна Стр. от кат. 153 Lo 
� ПОJ,.Ша, въртящ се диск) Стр. от кат. Копсумаnши 22 ::::1 
(11 

: р Кат. Номер М6500001 ш 

;-
� 

Машината е nодходяща за получаване на Стр. от m (40, 65 BG /58, 83 EN) ; ашината за студено заливане на 
.. v

iiDiифoвe трябва да бъдат получа-вани nроби с диаметър до 50 М},-1 Стр. от кат. 153 ... 
:) заrотовки с диаметр и  25мм, 32 мм и 40 Стр. от кат. Консумативи 22 

мм. 

2.2 Провежданите в нея оnерации по Максимален каnацитет на nробите 8 броя с Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 

заливане на образците трябва да бъдат диаметър 50 мм ( 9 броя с диаметър 40 мм) Стр. от кат. 153 

извършвани във вакуум за повече от два Стр. от кат. Консуматиuи 22 
образеца едновременно. 

2.3 Ако за функционирането на машината В стандартната окомnлектовка е включена Стр. от ТП (40, 65 BG /58, 83 EN) 

за сrудено заливане на ШЛJ'Iфове са вакуум помпа, както и необходимите Стр. от кат. 153 
необходими компресори и/ или вакуум свързващи елементи. 

Стр. от кат. Коисуманши 22 
помпи и/ или други необходими 

Кат. Номер - неnриложимо 
� -=--. ././ ......... ,...t .... ----·· -- .................. 

техните прu'lо:жения за консервация., достъп н е-съхранение иа артефакти (археологически и етнографски). 

1 0  
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l����амат J 
комnоненти, те трябва да бъдат 
включени в доставката . . 

2.4 Комплекти за отливки за смола за Смола - Метакрилат за сrудено заливане, Стр. отm (65-68 BG 1 83-86 EN) 
� 

сrудено заливане - с епоксидна смола, с КЕМ 15 Plus син, непрозрачен. КоМIDiект Стр. от кат. Ксшсумапщи 22 - 25 .z: 

\ 
"' 

акрилва смола за минимум 1 ОО КЕМ 15 rnnoc, прах, син, непрозрачен, 1 кг и 
!:: 
,. .. 

образци; КЕМ 15 rnnoc, теqносr, 500 мл 
.. 
w 

� 
Кат. Номер 95012019 .. 'Р 

..... ..... 
Смола (Тетрахидрофурфурил-2-метакрилат) 5 

..r:. 17 � за сrудено заливане без съдържание на ММА, ... "' КЕМ 60, червен. Комплект КЕМ 60, прах, ( !" .. :::. червен, 1 кг и КЕМ 60, течност, 500 :мл .... 
w 
о 

Кат. Номер 95014004 ::::1 ... "!' ..... Епоксидна смола КЕМ 90. Комплект смола 
·� � КЕМ 90, 500 мл и втвърдител КЕМ 90, 250 мл . ....., 
::::-- 1 Кат. Номер 92002484 и 92002485 

:=: 
•.. 2.5 Чаши за смесване на смолите за 180 чаши за еднократна употреба + 80 Стр. от m (65-68 BG 1 83-86 EN)) 
. ),;; 

многократна и: еднократна уnотреба; бъркалки + 4 дозиращи лъжици Стр. от кат. Консумативи 22 - 25 

Кат. Номер 95012019 + 95014004 + 92001715 

Силиконова чаша за смесване, многократна 
употреба, 1 бр. 

Кат. Номер 92004360 

2.6 Кокrейнери за монтаж, съответстващи Форми (контейнери) за монтаж РТFЕ кръгли, Стр. от m (68 BG / 86 EN) 

на всеки размер lШIИ:ф (25 мм, 32 мм и 2 броя от вид. Стр. от кат. Консумативи 25 
An .\. 

� 
Размери: 0 25 mm 1 Н 23 mm, 0 32 mm 1 Н 25 

ТРОКУТТЕСТГРУn БЪnГАР� rnm, , 0 40 mrn / Н 30 rnm 
RГ.::?n'ltl�мa• � � ТRСЖUТТЕsТ GROUP .JJ 

техттте npll.rzoжeнuя за ,_о"сервасruя, достъп и е-съхранение ua артефакти (археоло?иlfескu и етногршjJс"и). 
1 1  
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J t1н_�рамат J 
Кат. Номера 92002513, 92002515 и 92002517 

2.7 Метални клипсове за nридържане на Пластмасова ктrиnсове за подравняване на Стр. от ТП (68 BG / 86 EN) 
елементите при заливане в смолите - тънки проби във форма, nрозрачна, 100 бр. в Стр. от кат. Консумативи 25 

.r;; "' lОО бр оп. i> ..t= 
"" ?> ... 

Кат. Номер 92002662 
� 

!" ( V1 
!'> 

� А> 
::а 

... \ .... 
� � 
::J 

Система за шлайфане и полиране Машина за nолиране и IWiифоване модел https:/ fwww.qatm.com/producls/ gr ::J 
• ... 'О � "' 

Saphir 250 А1 Еса polishing-etchiлg/ automatic-grintier- .... 

� polisher 1 saphir-250-a1-eco/ fu.nction- :Ш 
featu.res/ 

3.1 Машината за nmайфане и полиране Машината е десктоп модел т.е. за поставяне Стр. отТП (31-34 BG / 49-52 EN) 
трябва да бъде лабораторен тип за върху работен плот Стр. от кат. 95, 104-106 
поставяне върху шют; 

3.2 Диаметър на диска между 200 nun и 250 Машината е съвместима с работни дискове с Стр. от ТП (31-34 BG / 49-52 EN) 

mm; размер 200 и 250 мм. пред'lага се модел с Стр. от кат. 95, 104-106 
с:::> 

работен диск 200 мм 
с:> 
с::::;.:-

Кат. Номер 25631002 
с:;:;, 
\-"' 3.3 Реrу.rrируеми обороти на въртене до Оборотите на въртене на диска са Стр. ОТ тп (34 вс 1 52 EN) 
N 

най-малко 500 rpm; реrулируеми и са ЗО - 600 rpm Стр. от кат. 106 

3.4 Машината трябва да работи в Машината може да работи както в ръчен, Стр. отТП (31-34 BG / 49-52 EN) 

автоматичен и ръчен режим; така и в автоматичен режим Стр. от кат. 95, 104-106 
3.5 По време на работа трябва да се Машината е съвместима с последните стр. от тn (37 вс 1 55 EN) 

изnолзват съвременни консумативи - иновации в консумативите - шкурки и 
Стр. от кат. 121 

шкурки с адхезионно nрикреnване, платна с адхезийно закрепване, магнитни 

метални дискове с магнитно системи с метални дискове (платнаJ 

диаманrни дискове и др.) 

-·- � 

ЧА. 3Se. ••·1 '!ОП ор. 331\Q 
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3.8 

3.9 

прикрепване, тексти.rmи шайби за 
полиране и др.; 

Машината да работи с размери на 
шлифовете 25 мм, 32 мм и 40 мм; 

Времето на обработка и оборотите на 
шлайфане и nолиране трябва да са 
регулируеми 

Машината трябва да има електронен 
модул за управление с nредварително 
вградени програми за обработка на 
най-чеего срещаните по вид материали 
и възможност за създаване и запазване 
на нови програми; 

Машината трябва да може да работи и 
само с 1 образец . 

- 1 �;фраl\t1�т 1 
Държач за индивидуална сила с 5 броя гнезда Стр. от rn (32-34, 38 'ВG 1 50-52, 56 EN) 

за образци с диаме1ър 40 мм Стр. от кат. 104-106, 122 

Кат. Номер Z5400336 

Преходници към образци с диаме-IЪр 25 и 32 
1\!IМ, к-т от no 5 броя 

Кат. Номер 05400304 и 05400302 

Времето за шлифоване/ полиране и 
оборотите на въртене са регулируеми 

Машината разполага с електронен модул за 
управление посредством 4,3" LCD дисплей. 
Машината съдържа предварително 
запаметени програми за IWiифоване и 
полиране на най-често срещаните видове 
материали. Софтуерът има възможност за 
създаване на нови nрограми и тяхното 
заnаметяване -до 200 програми създадени от 
потребителя в зависимост от специфичните 
му необходими условия за процесите на 

полиране и шrrифоване 
Машината се доставя с държач за 
индивидуална сила т.е. може да работи както 
с 1 образец, така и със запълнени всички и.т1и 
няколко места 

ч.��. 1». а11 3 юn -. 331\А 

Стр. от m (32-34 'ВG 1 50-52 EN) 

Стр. ()TI<aT. 104-106 

Стр. <УГ m (32-34 'ВG 1 50-52 EN) 

Стр. от кат. 104-106 

l 
i 

Стр. от m (32-34, 38 BG 1 S0-52, 56 EN) 

Стр. от .1<ат. 104-106, 122 

1 3  
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r�нфрамат l 
3.10 Машината 1рябва да има сисrема за Маш:ината разполага със система за Стр. от ТП (32-34 BG 1 50-52 EN) 

охлаждане на nробата охлаждане с вода на nробите Стр. откат. 104-106 
..с 

3.11 Специфични изисквания към главата Стр. от m {32-34 BG 1 50-52 EN) ?" .... Vl 
за JJDiифоване/ nолиране: Стр. от кат. 104-106 

!" 
� 

(а) рехушrруеми: обороти на въртене до Оборотите на въртене са реrулируеми и са в Стр. от ТЛ (32-34 BG 1 50-52 EN) l t.> 
� 

най-малко 150 rpm; рамките 30 до 160 rpm Стр. от кат. 104-106 
:::J 
... "? 

{б) дьржател за проби с размери между Държач за индивидуална сила с 5 броя m:езда Стр. от ТП (32-34, 38 BG 1 S0-52, 56 
Ul 

..t:; � ! ... ... 25, 32 и 40 mm; за образци с диаметър 40 мм Стр. откат. 104-106, 122 1 ..,. 1 

( � ., Кат. Номер Z5400336 "" 
.... 
� Преходници към образци с диаметър 25 и 32 ::J 

� мм, к-т от по 5 броя ... 
с: � Кат. Номер 05400304 и 05400302 
� 
� (в) максимален брой гнезда между 3 и 6; Държач за индивидуална сила с 5 броя гнезда Стр. от ТП (32-34, 38 BG 1 50-52, 56 EN) 
с:::::> 
r--<� Кат. Номер Z5400336 Стр. от кат. 104-106, 122 

� 
3.12 Размерите на заготовките на машините Размерите на аксесоарите (заготовките) за Стр. от ТП (38, 68 BG 1 56, 86 EN) 

за заливане и за шлифоване и заливане (форми) и шлифоване (размери на Стр. от:кат. 122 

полиране трябва да са съгласувани; mездата за образци) са съгласувани Стр. от l(ё.Т. Консуматиои 25 

3.13 Адаптивен диск (nодходящ за Носещ диск с адхеэиен гръб, двустранен, 0 Стр. от ТП (70 BG 1 88 EN) 
адхезивни и маrниrnи сисгеми) за 200 мм с трайно сцепление от двете страни, за Стр. от кат. Консуиативи 40 
закрепване на шкурките; многократна употреба. Подходящ за всички 

фиксиращи сисrеми (стандартни, магнитни). 
Без осrатьци от леnи.чо 

Кат. Номер 95003781 

� 

rp. rрафски) 
r-..._ ____ _, 14 
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3.16 

3.17 

Пет вида SiC шкурки за шлифоване -
Р320, Р500, Р800, Р1200 и Р2500, по 100 
броя от всеки вид; 

Три вида текстилни шайби за финално 
полиране (средно твърди, меки и меки 
с nовишена химическа устойчивост) -
минимум по 5 бр. от всеки вид; 

Носещи дискове за текстилни шайби за 
финално полиране; 

Ултра полиращи суспензии - 0.6 
микрона, 0.3 микрона, 0.06 микрона, 
минимум по 1 литър; 

\ �нфрамат \ 
Шкурки от силицие� карбид със следните 1 Стр. от rn (71 ВG 1 89 EN) 

едрини Р320, PSOO, Р800, Р1200 и Р2500, с Стр. от .кат. Консумативи 41 
адхезиен фолиев гръб, 0 200 мм, по 100 броя в 
опаковка. 

Кат. Номера 95011902, 95011904, 95011906, 
95011908 и 95011909 (__ 
Платно за полиране PHI, 0 200 мм, 
самозалеnващо се, 5 бр./ Оп., средно твърд 
химиотекстилен nлат 

Стр. от ТП (76-78 BG 1 94-96 EN) 

Стр. от кат. Консумативи 62-64 

Кат. Номер 92005678 

Платно за полиране IOT А, 0 200 мм, 
самозалепващо се, 5 бр./ Оn., късо влакно, 
.ме.ко синтетично платно 

Кат. Номер 95002З93 

Платно за полиране OMEGA, 0 200 мм, 
самозалепващо се, 5 бр./ оп., меко синтетично 
rшатно (устойчиво на химикали) 

Кат. Номер 92002562 

Носещи дискове за платна за nолиране, 0 200 
n1m, 5 броя 

Кат. Номер 05610121 
Ултра полиращи суспензии: 

Суспензия за фино полиране EposaJ (Al203, 

суспензия Sol-Gel), размер 0,06 �ш, 1 1титър 

Алуминиева суспензия, 0,6 �m, 1 литър 

Стр. от ТП {78 BG / 96 EN) 

Стр. от .кат. Консу�о.1аnш11 64 

Стр. от ТП (75 BG 1 93 EN) 

Crp. от .кат. Консумаnmи 59 

РАМАТ .. Разпределепа uнфpacmpyh711.VPO от цеитроае за производство и изс,1едаане на пови .натериа.'lи и 
jШl, достъп и е-с·ьхранеиие 11а apmeфah·mu (археолог-uttески и етнограqи:ки). 
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3.18 

3.19 

Други 

Диамантени полиращи суспензии 1, 3 и 
6 микрона, минимум no 1 литър; 

Разредител за диамантни сусnензии 
(лубрикант) - не по-малко от 1 литър 

Ако е кеобходнм:о добавете редове 

.s: � ? 
.... V\ 
!" 
"' :::. 
u. 
ш о � 
"' 
� ш 
� 

- [ tlнфра_мат [ 
AJiyl'vrnниeвa сусnензия, 0,3 �m, 1 литьр 

Кат. Номера 92002534, 92002532 и 92002533 

Диаманn�и суспензии за полиране, Стр. от ТП (73 BG 1 91 EN) 

монокрисrални, на водна основа, 1, 3 и 6 pm, Стр. от кат. Ко1tсу�{атиои 53 
\... по l литьр 

Кат. Номер 92004791, 92004792 и 92004793 

Лубрикант, 1 литьр Стр. от ТП (74 BG 1 92 EN) 

Кат. Номер 92005509 Стр. от кат. Консумапmи 58 

ТРоКУrrЕСТГРУn БЪЛГАРИЯ ООД 
�,ц.anJ•l ПOJ�.C}�1J2. 20/9 %РАМАТ .. Разпределеиа иифрастру,..тура от цептроое за производстоо и uзt.:1едваие на нови .\lamepиa.'lll и -� - ·rno!<UtfEsrGRO!JP>�шr..ш. , '!'irextщ,rte 11pu'lo� ация, достъп и е-съ:�,;раиение на артефакти (археологически и етнографсl\1l). 
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� �нфрамат \ 
Таблица 2. Допълнителви технически характерисrики и функционалносrи за оборудване 3а лаборатория за nробоподrотовка на 

металографски образщs 

1 Параметьр за оценка изискван от Наличносr или сrойносr на Точното мясrо, където видът и ..r; 
� 
"' .... !" 
"' ::::. ;,.,.. 
� 
::::1 
CD ? 
Ul 

� 
1.1 у 

� 

� дтх 
� 1.2. 

с: 
t-
-�дтх � 1.3 

дтх 
1.4 

дтх 
1.5 

Възложителя параметъра, предлаган от 
Изпълнителя 

Автоматична отрезна машива 

Мощносr на двигателя за рязане Мощносr на двигателя за рязане 0.75 

над 0.5 kW до 2 kW включително 
kW 

над 2 kW 

Обороти над 3000 rрш Обороти до 5000 rpm 

Посrьnково регулиране на оборотите Регулиране на оборотите със стъnка от 
със стъnка не по-rоляма от 150 rpm 100 rpm 

Контрол на nодаването във вертика.чно Кон1рол на nодаването в зависимост от 
наnравление в зависимост от си.rtата на силата на ватиска 
натиск 

Съхранение на nрограми за рязане Възможност за създаване и запазване на 
програми за рязане 

характериегиките могат да бъд� 
удосrоверени (вид документ (СТF 

хиnервръзка и др.) 
l1ttps:// \'IW\o\' .gatm.coш/products/ cut-off-
ntachinesLЬenchto(2Lbrillant-220Lfunction-
featuresL 

Стр. от ТП (27 BG 1 45 EN) 

Стр. откат. 14 

Стр. от rn (27 BG 1 45 EN) 

Стр. от кат. 14 

Стр. от ТП (27 ВС 1 45 EN) 

Стр. от кат. 14 

Стр. отТЛ (25 BG 1 43 EN) 

Стр. откат. 12 

Стр. отТП (23-27 ВС / 41-45 EN) 
Стр. от кат. 10-14 

�vJ.Л.T .. Разпределена инфрастр.J'''тУJЮ от це1tmрове за производство и изс.1едване и а нови .ltamepиarm и 
, достъп и е-съхраиеиие па артефакти (археологи•tесJщ и ептографС1\и). 
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дтх 
1.9 

ДТХ 
1.10 

t1нФРамат l 
Сисrема за ръчно почистване на Система за охлаждане с течносr, Стр. отТП (2.� ВС / 41 EN) 
рабоn�ите повърхноеги с течносr състоm:ца се от гъвкави съединени Стр. откат. 10 

шлангове от двете страни на режещия 
диск. 

Комплект универсални КоМWiект универсални менгемета Стр. от ТП (ЗО BG / 48 EN) 
менгемета/ държатели тип "копал" най- Piccolo 54, включващ 2х универсални Стр. от кат. 65 

( малко 2 броя, с адаптери за височина и менгемета Piccolo 54, 2х адаптер за 
nруги необходими аксесоари височина Piccolo, lx дръжка Piccolo, lx 

удължава.IДо рамо за затягане, Зх 
стандартна затягаща пета, lx сrягащ 
мосr за затягане на nета, lx сrягащ 
наДJIЪжен мосr на петата, lx сrягаща 
обувка за nреминаване V -образна nета, 
lx сгягаща надлъжна У-образна nета, 4х 
гайки с Т  -слот неръждаема М 8 х 12, 4х 
фиксиращи винтове М 8 х 25 

Кат. Номер Z1350010 

Държател позволяващ захващане на 
несrандартни образци, чрез тип 
"иmовидно" копиране на формата на 
образеца 

Движение на масичката/ плота най- Brillant 220 Х-ос ръчно движение на Стр. от m (25 BG / 43 EN) 

маqко no едно наnравление в работната маса, ход 210 мм Стр. от кат. 12 
хоризонталната равнина Кат. Номер А1890004 

Вътрешно осветление Вътрешно LED осветление Стр. от ТП (23, 25 BG / 41, 43 EN) 

Стр. откат. 10, 12 

РАМАТ ., Ратределепа иифраструктуро от цеитроае за протводстао и юr_:7едваие 1щ uom1 .\famepиa.'lи и 
ция, достъп и е-съхранение на артефакти (apxeo:70?llчecn.1J и етнографски). 

/ 1 8  
ч .. )So • ...э эоn ер. 311\А 

� 
� !" 
� w ltN о 
::1 

� I.N w 
:S 



� 
� 
с:=.; 
� 
...... 
ф 

ДТХ 
1.11 

2.n ..:: "' 
.... .." 
!" 
!:: 
..... ..., 
о 
::::1 
"' "9 
"" 

� 

дтХJ> 
2.2 
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1 t1н�рамат 1 --
Маркиране на мясrото на рязане с Маркиране на мястото ва рязане с Стр. от ТП (24, 26 ВС / 42, 44 EN) 

лазерен показалец лазерен показалец, ктrас 1 Стр. от кат. 11,13 

Кат. Номер А1890011 

Оборудване за сrудено заливане ва l"tltos: // www.Qa tm.coщ/ pro d u cts/ hot-mщ 
uresses 1 consumaЬJes/ orcter-data-quo te-re6: шлифове. 
h ttps:// v-.rv-.•v-.•.qatm. coш/ downloads/broch 

Допълнителна сисrема за заливане на Допълнителна импрегнираща система Стр. от ТП (40, 65 ВС /58, 83 EN) 

образци на студено под налягане за заливане на образци на студено под Стр. откат. 153 
налягане Стр. от кат. Консуматини 22 
Кат. Номер 92002281 

Въртеве/nр�и�ане на образците във Въртящ се диск за преместване на Стр. от ТП (40, 65 ВС /58, 83 EN) 

вакуумираната зона образците в системата за вакуумна Стр. от кат. 153 

импретниране Стр. от кат. Консуматиtsи 22 

Подаване на смоли отвън във Подаването на смолите във вакуумната Стр. ОТ m (65 вс 1 83 EN) 

вакуумираната зона зона сrава посредСI'ВОМ дръжка, която е Стр. от кат. 153 

монтирана от външната сrрана на Стр. от кат. Консумативи 22 
устройството 

Опреводяващи добавки или праводяща Смола Technovit 5000, медно-кафява, 2- Стр. от ТП (67 ВС / 85 EN) 

смола компоненша сисrем:а, проводи ма, за Стр. от кат. КонсумсПИ/111 24 
SEM анализи, npax.l кг и течност, 500 
м.rх 

Кат. Номер 95004058 и 95004059 

'АМАТ .. Разпределена иифраструкп�vра ит цептрове за прvюоодстаи 11 uзc.Jet)вaue 1ю нио11 .натериали н 
. достъп и е-съхранение 1ю артефакти (археолотчески и етпографски). 
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ДТХ 
3.5. 

дтх 
3.6. 

ДТХ 
3.7. 

Система за шлайфане и полиране 

Индивидуален контрол на силата на 
натиск върху образец; 

Цеinрален контрол на силата на ватиск 
. ...." 

� образеца; 
?> 
.... 1.1'1 !" 
О> ::. !rарт и стоn на машината; 
.... 
.... 
о 
::::1 чване ва главата за nтифоване; ... '? 
.... 
� 

Възможност за задаване на време за 
полиране; 

Система за автоматично отвеждане на 
охлаждащата те"�.J.носг; 

Възможност за ръчно IШiифоване и 
полиране 

j 14нфрамат j 
hЩ2s:ll \vww.gatn\.coшl grotiuc tslgrindi пg-
QOlishing-etchinglautoшatic-griшier-
QOJisher l saыhir-250-a 1-ecol fu nction-featu Гб{ 

Машината е конструирана да работи в Стр. от ТП (33, 34, 38, 40 BG / 51, 52, 56, 58 Е� 
режим на прилагане на индивидуална Стр. от кат. 105, 106, 122, 124 
сила върху образеца. 

Машината е конструирана да работи в Стр. от m (33, 34, 38, 40 BG 1 51, 52, 56, 58 Er 
режим на nрилагане на централна сила Стр. откат. 105, 106, 122, 124 

върху образеца. 

Машината има rтавен/ мек старт и стоп Стр. от ТП {32-34 BG 1 50-52 EN) 

на машината. Стр. от кат. 104-106 

Главата за полиране се заключва по Стр. от m (32-34 BG 1 50-52 EN) 
време на nроцес на nолиране. Стр. от кат. 104-106 

Позиционирането става ruraвнo 
nосредсrвом натискането на 
nневматични бутони, t.юнтирани от 
двете страни на главата. 

Задаване на времето за полиране е част Стр. от ТП (32-34 ВG 1 50-52 EN) 

от възможностите на софтуера. Стр. от кат. 104-106 

Машината е снабдена със сисrема за Стр. от ТП (32-34 ВG 1 50-52 EN) 

автоматично отвеждане на Стр. от кат. 104-106 

охлаждащата течносr (водата). 
МаiПИНата може да се използва както в Стр. от ТП (32-34 BG / 50-52 EN) 
ръчен така и в автоматичен режим Стр. от кат. 104-106 

:4 ТРОКУТТЕСПРУП БЪЛГАРИЯ ООД Дo���/?э�ftll�WP Т .,Разпределена инфрастру,;лlура 0111 центроае за пртпводстао и изс.1едвтш на ноаи .�штериачи и 
техн�о:нсеиия за коне , достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и епшографски) . 

...... 20 
'ill. �. а.�tJЭОПер.ЭЭАД 

� ?" .... ио !" 
� 
.... 
.... 
о 
::::1 ... '? 
.... � 



� �нфрамат l 
дтх Бутон за бързо спиране/ изкчючване на В предната часr на маi.IIината има Стр. от ТП (32-34 BG 1 50-52 EN) 
3.8. аnарата nри авария; авариен бутон за спиране на машината. Стр. от кат. 104-106 

До деактивиране на бутона машината 
...z; • не може да стартира процес на ;:> ? 

'-"' � ..... nолиране. ... � 
... 

� Ниво на шум nри nтайфане максимум Нивото на шум по време ва работа е до Стр. от ТП (59 BG 1 60 EN) 
::. 

и.. .... 
Uo.l (N 
о до 80 децибела; максимум 52 dBA 

о 
::::1 Стр. p-uo за употреба 24 :=J 

... .. 
'? '? 
Uo.l Дозатор с автоматичен кавтрол на Автоматично дозиращо устройство Стр. от ffi (34-36 ВG 1 52-54, EN) UJ 

� 
UJ 

дозиране на минимум три полиращи Topas Еса с 4 контейнера за суспензии. Стр. от кат. 106, 118-119 Б 

\ течности/ сусnензии; Позволява дозирането на Зх диамантни 
суспензии и 1х лубрикант или 4х 
диамантени суспензии. 

кат. Номер М6300060 

ДТХ У сrройство за нивелиране при Плоча за nодравняване на образци в Стр. от ТП (39 ВG / 57 EN) 
с:> 3.11. зареждане на образците в държателя; държач за индивидуална сила (обект на Стр. от кат. 124 
<:::;) текущата конфиrурация) 0 130 мм 4 мм � 
� Кат. Номер 5400372 
� 
>-� дтх Абразивни дискове с магнитно Диаь'.lантни дискове с метален гръб Стр. от m (69, 78 BG 1 87, 96 EN) 

3.12. nрикреnване и аксесоари нужни за GALAXY Yellow (РВОО-1000) и GALAXY Стр. от кат. Консуматиrт 36, 64 
използването им. Вlue (Р400-600), диаметьр 200 мм 

Кат. Номер 95005524, 95005523 
Магнитно фолио 0 200 х 1,0 mш PSA 

Кат. Номер 92008528 

Друrи Ако е необходимо добавете редове 
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Любов НиколвБ� ТРОюl OJ '? 
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� 
Управител 
(Длъжност на уnравпкващия дружеството на участника 

Договор ДО1-284/1 7. 12.2019 ИНФРАМАТ .. Разпределена иифраструктура om цеитрове за произаодстао и uзс.1едаоие ua ноаи .11amepua1u и 
техните tz]JU.'lo:нceнuя за консервация. достъп и е-съхраштие на артефакош (архео.югически и етнографски). 

22 
ч .... !S•. � k)П tQ. Э311д 

• 

� 
"" ..,. !" 
... 
"" 
..... 
� 
:::1 
� 

Ul 

� 



От 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

TPOKyriECTГPVП БЪЛГАРИЯ ООД 

(наименование на участrrика) 

с ЕИК/БУПСТАТ/друга индивидуализация на учасniика: 203089981 

nредставлявано от Любов Василева Николова 

(трите имена} 

в качесrвото му на Уnравитед в Трокугrестгруn България ООД 

(ДЛЪЖНОt."Т) 

увАЖАЕМИ ДАМИ И fОСПОДА, 

Във връзка с обявепата процедура за въз.Тiаrане на обществена поръчка с nредмет: 
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация н а  оборудване за лаборатория 3а 
пробаnодготовка на металографски образци, след като се запознахме с 
документацията за участие, изискванията на Възложителя и сnецификата на 
възлаганата доставка, предлагаме да изnъ.Тiним обществената nоръчка с гореnосочения 
предмет при следните финансови условия: 

Цена за шимнение на общестВената норьчка в размер на 79 200,00.(сло8ом: 
седемдесет u деВет хилядu tt дВеста леВа tt О ст.) леВа без ДДС, tiЛtt обща стойност от 
95 040,00 (слоВом: деВетдесет и 11em xtlAЯдtt u четнридесет леВа и О ст.) леВа с Включен 

ддс. 
Ценовото nредложение е за оборудването, която е оnисана с минимални и 

допълнителни технически характеристики в техническото ни предложение. Цената 
включва всички разходи на Изпълнителя за изnълнение на nредмета на договора, като: 
разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, вюоочително 
опаковане, разоnаковане, товарене, разтоварване, инсталиране/ монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение за работа, както и разходи за отстраняване на всички 
технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната 
отговорност на Изпълнителя. 

Предпожението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено 
nрез целия срок на договора за обществената поръчка неразделна част офертата ни 
за участие в nроцедурата за възлагане на об акона за 
общесrвените nоръчки. 

Чл. 35а. an.3 3.ОП вр. З3ЛД 
Дата 28.05.2020 r. подпис . . . . . . .. 

л) 

Догvrюр ДOJ-28-IIJ 7.12.2Ul9 ИНФРАМАТ ., Разпре . tu инфрастру/\mура от центрове за 
производство и изс!lедаапс и а 1/00U .нamepua.1u и mexuume прzию:жепия за консервация. достъп и 
e-cъxpalfeнue на артефакпш (архсологически u стпографски). 
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