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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Наименованието на обществената поръчка е: „Следгаранционна техническа
поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“
2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка е „Следгаранционна техническа
поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“, съгласно ТС С 93.3384.19 - (Приложение № 15
към документацията);
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническите изисквания към изпълнението на услугата предмет на
обществената поръчка са описани подробно в техническа спецификация ТС С
93.3384.19 - (Приложение № 15 към документацията).
4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.
5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка на основание: чл.160 от ЗОП и чл.162, ал.1 от ЗОП, като ще сключи
Рамково споразумение с едно лице съгласно чл.82 ал.2 от ЗОП.
6. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Видът на процедурата е: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
7. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.|1. Място на изпълнение
За извършване на дейности по следгаранционната техническа поддръжката
– мястото на изпълнение е съгласно Приложение 1 на ТС С 93.3384.19.
За доставките на резервни изделия, елементи, модули, части, софтуер,
консумативи и аксесоари за осигуряване на техническата поддръжка на система
TETRA на БА – във военно формирование 26340-София.
Дейности по ремонта на елементите от СИСТЕМАТА се извършват в
обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.2. Срок на Рамковото споразумение и срок на конкретните договори.
Срокът на Рамковото споразумение e 7 години и започва да тече от датата
на сключването му.
Сроковете не конкретните договори ще се определят според нуждите на
Възложителя.
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Конкретни договори, могат да се сключват до последния ден на действие на
рамковото споразумение, като техният срок може да надхвърля крайния срок на
споразумението, съобразно чл. 113, ал. 3 от ЗОП.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Техническите изисквания към услугите предмет на обществената поръчка
са изискванията, указани в
техническа спецификация ТС С 93.3384.19
(Приложение № 15).
2.
ИЗИСКВАНИЯ
КОДИФИКАЦИЯ.

ЗА

КАЧЕСТВО,

СЕРТИФИКАЦИЯ

И

2.1. Оценяването на съответствието се извършва съгласно т.6 на техническа
спецификация ТС С 93.3384.19
2.2. Контролът по качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“ Контрол на
качеството” от Правилник за устройството и дейността на Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”.
2.3. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на качеството
на услугите по договора е крайния получател.
2.4. За удостоверяване на качеството на доставяните резервни части, аксесоари и
консумативи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на комисия за оценяване на съответствието
(в състав: председател от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и членове
Зяавителя/Потребителя и Изпълнителя) на следните документи:
2.4.1. Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от
производителя;
2.4.2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN
ISO/IEC 17050-1:2010, или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.4.3. Гаранционна карта (само на продукти, които имат индивидуален заводски
номер), издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.5. Съответствието на доставяните резервни части, аксесоари и консумативи се
удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.Същият е основание за подписване
на Приемо-предавателен протокол. При установяване на несъответствие на доставяните
резервни части, аксесоари и консумативи, комисията за установяване на съответствието
съставя Констативен протокол в свободна форма, в който се посочват констатираните
несъответствия. Протоколът за оценка на съответствието и Констативния протокол се
изготвят в четири екземпляра – един за Изпълнителя и три за Възложителя (Дирекция
Отбранителна аквизиция, Института по отбрана и Заявителя/потребителя).
2,6. . Оценяването на съответствието на извършените услуги се извършва комисия
сформирана от Заявителя/Потребителя с участие на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За удостоверяване на съответствието на извършените услуги (изпълнените дейности),
Изпълнителят представя на комисията следните документи:
2.6.1. Декларация за съответствие на извършените услуги с изискванията на
договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, или еквивалентно/и, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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2.6.2. Гаранционна карта (за ремонтираните или подменени изделия), издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.7. Съответствието на извършените услуги с изискванията на договора се
удостоверява с Протокол за приемане на извършените услуги/дейности При установяване
на несъответствие на извършените услуги/дейности, комисията съставя Констативен
протокол в свободна форма, в който се посочват констатираните несъответствия.
2.8. За кодифицирането на доставяните резервни части и изделия,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за доставка,
да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция „Отбранителна
аквизиция” - Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните средства, предмет на
доставка по договора.
2.8.1. В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСНи или НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да предостави
пълен обем техническа информация, необходима за тяхната идентификация и
кодификация съгласно принципите на Кодификационната система на НАТО.
Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за кодификация по образец,
утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл.10, ал.1 от ПМС 11/26.01.1999г. за
всяко материално средство поотделно. (Образец 2/http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/
BULCODwebpage.htm).
2.8.2. В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква
предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, включително
и такива от страни, които не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
осигури същата на Органа по кодификация.
2.8.3.В случаите, в които предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация е
маркирана със знак за фирмена собственост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я ползва
единствено за кодифициране на материални средства и не може без предварителното
писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да я размножава или предоставя на трети страни.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И
ГАРАНЦИОНЕН СРОК
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност по отношение на
закупеното и ремонтирано оборудване, за извършените дейности по строителноремонтни работи и други дейности по предмета на поръчката.

3.2. Минималните гаранционни срокове във връзка с извършените
извънгаранционни дейности и доставки по поддържането на жизнения цикъл на
системата са уредени в т.5 от техническа спецификация ТС С 93.3384.
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗГОТВЯНЕ И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1.1. Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши,
чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка в
съответствие с Част четвърта „Специални правила при възлагане на обществени
поръчки в областите отбрана и сигурност“ от ЗОП.
1.2. Възложителят провежда предварителен подбор с цел определяне на
кандидатите, които отговарят на критериите за подбор и за които не са на лице
основанията за отстраняване. За тази цел всички желаещи да участват в
процедурата могат да се запознаят с Решението за откриване, Обявлението и
настоящата документация, които са достъпни на интернет страницата на
Министерство на отбраната- профил на купувача (http://pp.mod.bg/).
1.3. За участие в процедурата Кандидатите следва да представят
заявление за участие в предварителния подбор изготвено при условията и
изискванията на настоящите указания.
Забележка:
При предварителният подбор кандидатите нямат право да представят
оферта.
2. ИЗИСКВАНИЯ
2.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Срокът на валидност на офертата трябва да е 90 (деветдесет) дни, считано
от крайния срок за подаване на оферта. Възложителят кани участниците да
удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато
срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на
офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не
потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
2.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ
2.2.1. Начинът на плащане по Рамковото споразумение за изпълнение на
обществената поръчка може да бъде:
2.2.1.1. Авансово плащане по банков път – процент – до 100 % от
стойността на всеки конкретен договор по рамковото споразумение, в срок до
60 (шестдесет) дни след предоставяне на оригинална фактура и гаранция за
100% от стойността на аванса.
а) Редукцията на банковата гаранция се извършва след изпълнението на
дейностите и доставките и представянето на документите посочени в
следващата т.2.2.1.2.
б) Изискванията към гаранциите за авансово плащане са описани в
т.2.3.1. на настоящата документация.
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2.2.1.2. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30
(тридесет) календарни дни след изпълнение на дейностите съгласно предмета
на поръчката и представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на
следните документи:
- За доставка /на резервни части, аксесоари и консумативи/:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя от военното формирование краен получател, посочено в договора;
б.) акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова
разписка за приемане-предаване на материални запаси;
в.) приемо-предавателен протокол за приемане на доставените стоки,
/Приложение 2.12 към проекта на договор/ подписан от изпълнителя и
представител на Възложителя от военното формирование краен получател,
посочено в договора;
- За извършени услуги:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя – директор/представител на Дирекция „КИС“;
б.) приемо-предавателен протокол за приемане на извършени услуги,
/Приложения 2.2, 2.4, 2.5 и 2.10 към проекта на договор / подписан от
изпълнителя и представител на Възложителя от Дирекция „КИС“ и утвърден от
директора на Дирекция „КИС“;
2.2.2. Конкретният начин на плащане
е изключително право на
Възложителя и се определя при сключването на всеки конкретен договор.
2.2.3. При сключване на рамковото споразумение, цените ще бъдат
съобразени с българското законодателство по ДДС.
2.2.4. Ако някои от платежните документи са на чужд език, изпълнителят
е длъжен да осигури техния превод на български език.
2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА
ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
2.3.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане:
2.3.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на
гаранцията за авансово плащане.
2.3.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните
форми:
2.3.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово
плащане:
1. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция
за стойността на аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни
дни след последната изпълнена услуга. Текстът и условията на банковата
гаранция се съгласуват предварително с Възложителя.
2. Сумата по банковата гаранция се редуцира със стойността на
изпълнените от Изпълнителя услуги и след представяне на документите
посочени в т.2.2.1.2.
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2.3.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка:
1. Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото
плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да бъде с валидност
30 дни след последната изпълнена услуга.
2. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея
добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани
данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй
като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на
оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната
полица.
3. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла
на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката
и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования
(изпълнител по Рамковото споразумение).
5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на
бенефициента.
6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по Рамковото споразумение, Застрахователят неотменимо и
безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от
последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
7. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не
е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Рамковото споразумение,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят
ще изплаща обезщетението.
8. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията
от страна на Изпълнителя по Рамковото споразумение (застрахован по
застрахователната полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е
платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които
представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви,
както и други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по
същество обезпечаване на авансово платените финансови средства.
9. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на
Рамковото споразумение , може да се редуцира размерът на застрахователната
сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в
застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано
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уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя
за изпълнение на съответна част от Рамковото споразумение и възможност за
редуциране на застрахователната сума.
10. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по Рамковото
споразумение е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната
полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава
само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали
условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на
нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ
изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали
изисквания към нейното съдържание се запазват.
11. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се
допуска.
12. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи.
13. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на
най-ранното от следните обстоятелства:
13.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на
издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
13.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от
Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до
Застрахователя.
14. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната Рамково споразумение и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със
закон.
15. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово
плащане.
2.3.1.2.3. Паричен превод - по сметка на дирекция „Финанси“– МО в
Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG
BGSD.
2.3.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение.
Гаранции за изпълнение на конкретните договори по Рамковото
споразумение към обществената поръчка:
1. При подписване на конкретните договори по Рамковото споразумение
за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, участникът избран за
Изпълнител представя гаранция за изпълнение на всеки конкретен договор в
размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
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2. Гаранцията за изпълнение по конкретните договори да бъде със срок на
валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за
изпълнение на договора (само за гаранция под формата на банкова
гаранция/застрахователна полица).
2.3.3. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на
гаранцията за изпълнение.
2.3.4. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните
форми:
2.3.4.1. Паричен превод
По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр.
София, пл. ”Александър І”, № 1 IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01.
2.3.4.2. Банкова гаранция за изпълнение
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на
банковата гаранция се съгласува с Възложителя.
2.3.4.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея
добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани
данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй
като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде
издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на
оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната
полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла
на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката
и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования
(изпълнител по Рамковото споразумение).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на
бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по Рамковото споразумение, Застрахователят неотменимо и
безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от
последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не
е изпълнил частично или изцяло задълженията си по рамковото споразумение,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят
ще изплаща обезщетението.
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7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими
неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с
претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на
Рамковото споразумение, може да се редуцира размерът на застрахователната
сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в
застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано
уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по Рамковото
споразумение е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната
полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава
само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали
условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на
нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ
изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали
изисквания към нейното съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се
допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на
най-ранното от следните обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на
издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от
Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до
Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната Рамковото споразумение и всички
други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които
съдържат класифицирана информация или друга информация, която е защитена
със закон.
14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.

3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
- При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП;
- При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), липса на
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декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ и при липса на декларация за отсъствие
на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ.
- При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), а
ако процедурата е приключила и е сключено Рамковото споразумение, то
последиците за Изпълнителя по Рамковото споразумение са съгл. чл.5, ал.1, т.3
и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
- При установяване на несъответствие с изискванията и условията,
посочени от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за
обществената поръчка и документацията за участие.
- При наличие на основание по чл.107 от ЗОП и чл. 101, ал.11 от ЗОП.
- При неспазване на изискванията, посочени в забележките към ценовото
предложение - Приложение 13 към документацията, участникът ще се
отстранява от участие в процедурата.
4. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
4.1.1. Всеки Кандидат може да представи само едно заявление за участие
в процедурата.
4.1.2. Документите за участие в предварителен подбор се представя от
кандидата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчителна пратка с обратна
разписка, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес гр. София, ул.
„Иван Вазов” № 12, ет. 5, Дирекция „Отбранителна аквизиция”.
4.1.3. Документите за участие в предварителен подбор се представят на
хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която
кандидатът изписва:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата на договаряне с публикуване на
обявлението с предмет: „Следгаранционна техническа поддръжка на система
Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт
ТЕТРА“
Наименование на кандидата (включително участниците в обединението,
когато
е
приложимо):
………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………
Телефон и факс и електронен адрес:………………………………………………
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4.1.4. Заявлението се подава на български език. Документите, които са на
чужд език се представят в превод на български език. Кандидатът носи риска и
отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да
съблюдава за несъответствия в превода.
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4.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
Заявлението трябва задължително да съдържа:
1. Списък на представените документи, съдържащи се в заявлението за
участие – (Приложение № 7);
2. Данни за кандидата – ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата - (Приложение № 1).
3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157,
ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП – (Приложение № 2);
4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.157,
ал.2, т.1 – 4 и т.6 от ЗОП – (Приложение № 3);
5. Доказателства по чл.158 ал.7 от ЗОП:
5.1 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка (Приложение № 10) с посочване на стойностите датите и
получателите, заедно с документи които доказват извършените доставки;
5.2. Справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
5.3. Копие на валидно удостоверение по сигурност (УС) до ниво
„Секретно” за кандидата, а за лицата, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката да се представят копия на валидни разрешения за
достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от
„Секретно“.
6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата –
(Приложение №5);
7. При кандидати обединения – Копие на документите по чл.37 ал.4 от
ППЗОП за създаване на обединението, както и документ от който е видно
лицето, което представлява кандидата;
8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)–
(Приложение № 6);
9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1);
10. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или
наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – (Приложение № 4).
11.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ
(свободен текст).
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Забележки:
- Когато кандидатът е ЮЛ, документите по т.4, 6, 9 и 10 могат да се
представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представляват кандидата.
- Когато кандидатът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ,
документите по т.2,3,4,6,8,9,10 и 11 се представят за всяко ЮП/ФЛ включени
в обединението. Документите по т.5 се представят само за кандидатите, чрез
които обединението доказва съответствието с критериите за подбор.
Декларацията по т.3, т.8 и т.11 се представя за всяко от лицата по чл.40 ал.1 от
ППЗОП, както и от лицето, което по пълномощие представлява кандидата, ако
има такова.
1.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
5.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
5.1.1. Кандидатите следва да притежават валидно удостоверение по
сигурност (УС) до ниво „Секретно”, а лицата, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката да притежават валидни разрешения за достъп до
класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от „Секретно“.
5.2. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
За последните три приключили финансови години кандидата да е
реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен на база годишните обороти.
Под "сфера, попадаща в обхвата на поръчката" се разбира изпълнение на
дейности по поддръжка на системи по стандарт ТЕТРА.
За доказване на горното, се представя справка за оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката.
Минимално изискване – За последните три приключили финансови
години да е реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката в размер на 1 500 000 лв. без ДДС.
5.3. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
5.3.1. Кандидатът следва да e изпълнил за последните 5 години от датата
на подаването на заявлението, доставки с предмет и обем идентични или
сходни с тези на поръчката.
5.3.2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка (Приложение № 10).с посочване на стойностите датите и
получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.
5.3.3. Под "сходен предмет" се разбира изпълнение на дейности по
поддръжка на системи по стандарт ТЕТРА.
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/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“

16

Минимално изискване – За последните 5 години от датата на
подаването на заявлението, кандидатът трябва да има изпълнена не по-малко
от една услуга с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР
6.1. Възложителят най-малко два дни преди датата за провеждане на
публичното заседание по отваряне на заявленията ще публикува на интернет
страницата си в профила на купувача (http:/pp.mod.bg), информация за точния
час, дата и място на провеждане на заседанието.
6.2. Комисия на Възложителя разглежда постъпилите в срока посочен в
Обявлението, заявления за участие в процедурата по реда на чл.54 от ППЗОП.
6.3. Комисията представя протокол с резултатите от предварителния
подбор на възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на приемане на
протокола Възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат
поканени да представят оферти, съответно – да участват в преговорите. В
решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от
Възложителя изисквания, и мотивите за това.
6.4. Възложителят публикува в профила на купувача на Интернет
страницата на Министерството на отбраната решението и протокола на
комисията.
7. ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО И ОФЕРТИ
7.1. В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ППЗОП на избраните кандидати се
изпращат писмени покани за участие в договарянето и представяне на оферти.
7.2. Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в
договарянето, следва в посочения в поканата срок да представят оферта,
изготвена при условията и изискванията на настоящата документация.
7.3. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден от 09:00 до 17:30
часа на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, Дирекция
„Отбранителна аквизиция” в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху
която се посочват:
1. Наименованието на участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката.
7.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка
има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти.
7.5. Офертата се представя в един екземпляр - оригинал в писмена форма
на български език, а документите на чужд език - придружени с превод на
български език.
7.6. Опаковката (плика) с офертата трябва да съдържа подписани от
участника документи както следва:
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7.6.1. „Техническо предложение“, съдържащо:
7.6.1.1. „Предложение за изпълнение на поръчката“ - в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя, изготвенo по
образец и подписан от лице с представителна власт (Приложение № 12);
7.6.1.2. Списък с предложените подизпълнители и вида и дела на
работите, които ще бъдат изпълнени от тях при изпълнението на поръчката –
(Приложение № 8) (когато се предвижда участието на подизпълнител/и).
7.6.1.3. „Декларация за конфиденциалност” по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
(Приложение № 11). Декларацията не е задължителна. Същата се представя по
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
7.6.1.4. Декларация (от подизпълнителя/ите) за съгласие за участие в
изпълнението на обществената поръчка като подизпълнител (когато се
предвижда участието на подизпълнител/и)– (Приложение № 9);
7.6.1.5. Представяне на следните документи за предложените
подизпълнители:
1. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от
ЗОП – (Приложение № 2);
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 и т.6
от ЗОП – (Приложение № 3);
3. Доказателства по чл.158 ал.7 от ЗОП съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълнява подизпълнителя.
3.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка (Приложение № 10) с посочване на стойностите датите и
получателите, заедно с документи които доказват извършените доставки.
3.2. Справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
3.3. Копие на валидно удостоверение по сигурност (УС) до ниво
„Секретно” за кандидата, а за лицата, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката да се представят копия на валидни разрешения за
достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от
„Секретно“.
4. При кандидати обединения – Копие на документите по чл.37 ал.4 от
ППЗОП за създаване на обединението, както и докумнт от който е видно лицето
което представлява участника;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)–
(Приложение № 6);
6. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1);
7. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие
на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – (Приложение № 4).
8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ
(свободен текст).
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- Когато подизпълнителят е ЮЛ, документите по т.2,6 и 7 могат да се
представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата.
- Когато подизпълнителят в процедурата е обединение, което не е ЮЛ,
документите по т.1,2,5,6,7 и 8 се представят за всяко ЮП/ФЛ включени в
обединението. Документите по т.3 се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съответствието с критериите за подбор.
Декларациите по т.1, т.5 и т.8 се представят за всяко от лицата по чл.40 ал.1 от
ППЗОП, както и от лицето, което по пълномощие представлява кандидата, ако
има такова.
Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на
участника, съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, б. "а" и "б" от ППЗОП.
7.6.2. „Ценово предложение” - изготвено по образец и подписан от лице
с представителна власт (Приложение № 13); Оформянето на ценовото
предложение следва да бъде съобразено със забележките към него.
7.6.2.1. Участникът следва да представи в предложението - единични
цени с включени всички разходи свързани с изпълнението на предмета на
поръчката. Цените на предложените доставки и услуги да бъдат в български
лева, без и с ДДС с точност до втори знак след десетичната запетая. Цените да
бъдат представени поотделно и да бъдат оформени в табличен вид.
7.6.2.2. Ценовото предложение да се изготви съгласно предмета на
поръчката както е описан в точка 3.1 на ТС С 93.3384.19. – т.е. съгласно
услугите които са предмет на поръчката.
7.6.2.3. Изискванията и условията съгласно които ще се предоставят
услугите предмет на РС и конкретните договори – са описани в точка 4. на ТС
С 93.3384.19.
7.6.2.4. Офертата да включва ценово предложение за поддръжка на
елементите на системата, на които ще се извършва следгаранционна
поддръжка, описани в Приложение 1 на ТС С 93.3384.19.
7.6.2.5. Всички доставки и услуги по предмета на Рамковото
споразумение и конкретния договор се изпълняват само след заявяване от
представител на Възложителя.
7.6.3. Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата
не е законният представител на участника.
8. ДОГОВАРЯНЕ
8.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договаряне с
поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти, като
направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се
отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и
от участника.
8.2. Ще бъдат проведени преговори по отношение на:
„Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“
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единични цени на доставките и за изпълнението на услугите;
срокове за доставка, монтаж, инсталиране и приемане за експлоатация;
гаранционни срокове на доставените стоки – в случай, че са по-добри (
по-дълги) от посочените в техническата спецификация ТС С 93.3384.19.
Няма да бъдат обект на договаряне:
- Предмета или обема на обществената поръчка, включително и
изискванията на техническата спецификация ТС С 93.3384.19.
- Схемата на класификация на етапите по изпълнение на обществената
поръчка – приложение към проекта на договор;
-

„Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ПОДПИСВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ.
1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ
1.1. Комисията ще разгледа представените от участниците оферти и ще извърши
класиране на участниците.
1.2. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата
документация се допускат до по-нататъшна оценка.
2. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА
2.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодната оферта“.
2.2. „Икономически най-изгодната оферта“ се определя въз основа на критерият
за възлагане „най-ниска цена“
3. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
3.1. Класирането на офертите се извършва от комисията по възходящ ред на
получените стойности на общата цена.
3.2. Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата
документация и е предложил най-ниска „Обща стойност“ се класира на първо място за
изпълнител на поръчката.
(Забележка: Общата стойност е сбора от единичните цени на доставките и
услугите, договорени между участника и комисията. Общата стойност ще бъде
използвана за целите на класирането в настоящата поръчка).
3.3. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с т. 3.2.
4. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА РАМКОВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ
4.1 При подписване на рамковото споразумение с избрания изпълнител се
прилагат условията но чл.112а от ЗОП.
4.2. При наличия на обстоятелствата по чл. 66, ал.2 от ЗМИП, избраният за
изпълнител представя съответната декларация съгласно ППЗМИП - Приложение 16
4.3 При подписване на рамковото споразумение избрания изпълнител представя
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП – Приложение 16

„Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение
№1

Образец на „Данни за кандидата“

Приложение
№2

Образец на „Декларация за удостоверяване на
липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2,
т.5 от ЗОП“
Образец на „Декларация за удостоверяване на
липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4
и т.6 от ЗОП“
Образец на „Декларация за отсъствие на
обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните
действителни
собственици“
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС)
Образец на „Декларация за липса на свързаност с
друг кандидат в процедурата”
Образец на „Декларация за отсъствие на
обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ“
Образец на „Декларация за отсъствие на
обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ“
Списък на представените документи, съдържащи се
в заявлението за участие
Образец на „СПИСЪК с предложените
подизпълнители и вида и дела на работите, които
ще бъдат изпълнение от тях при изпълнението на
поръчката“
Образец на „Декларация за съгласие за участие в
изпълнението на обществената поръчка като
подизпълнител“
Образец на „Списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка.“
Образец на „Декларация за конфиденциалност по
чл. 102, ал. 1 от ЗОП“
Образец на „Предложение за изпълнение на
поръчката“
Образец на „Ценово предложение“

Приложение
№3
Приложение
№4

Приложение
№5
Приложение
№6
Приложение
№ 6.1
Приложение
№7
Приложение
№8

Приложение
№9
Приложение
№ 10
Приложение
№ 11
Приложение
№ 12
Приложение
№ 13
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VII ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение
№ 14
Приложение
№ 15
Приложение
№ 16

Рамковото споразумение (Проект) с приложения
към него и на първи Конкретен договор.
Копие на Техническата спецификация ТС С
93.3384.19
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари и Образец на
Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „…………………………………….………..“
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
участникът е установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или
(невярното се зачертава) от следните лица:

поотделно 1....................................
2....................................

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
_______________/______________/
подпис

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.1 И АЛ.2, Т.5 ОТ ЗОП
Подписаният/ подписаната :
…………................................................................................................................................................
собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена
на.................................................. от МВР - гр.……………………..............................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................…………………...............................
постоянен адрес

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,
наименование

в качеството си на.........................................................................................................................
длъжност

седалище .....................................................................................................................................,
адрес на управление:..................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, чл.192а, чл.194
– 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321 и 321а от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга
държава членка или трета страна.
3. Нямам конфликт на интереси, свързан с настоящата процедура, който не може да бъде отстранен.
4. Не съм е представил документи с невярно съдържание, свързани с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор.
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидат е установен, е
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….

ДЕКЛАРАТОР:

място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

............................../............................./
подпис

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.2, Т.1 – 4 и т.6 ОТ ЗОП
Подписаният/ подписаната :
…………................................................................................................................................................
собствено, бащино, фамилно име

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена
на.................................................. от МВР - гр.……………………..............................................
дата на издаване

място на издаване

адрес:............................................................................................…………………...............................
постоянен адрес

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,
наименование

в качеството си на.........................................................................................................................
длъжност

седалище .....................................................................................................................................,
адрес на управление:..................................................................................................................,
тел./факс........................., ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Представляваният от мен кандидат в процедурата:
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по несъстоятелност;
- не е в процедура по ликвидация;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския
закон
- не е преустановил дейността си
(в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се декларира, кандидатът не се
намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на
държавата, в която е установен)
2. Представляваният от мен кандидат в процедурата няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила;
3. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е лишен е от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и
сигурността;
4. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е с влязло в сила съдебно решение с което е
установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително
по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките.
5. Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
6. По отношение на представлявания от мен кандидат/участник/подизпълнител не е установено от
службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на
каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата
надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3, Т.8 ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.4 ОТ
ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В
ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________________, адрес
на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/
режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/
2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в
/ненужното се зачертава/
юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Юрисдикцията
с
преференциален
данъчен
режим
е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/
3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим/
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата
или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ КАНДИДАТ В ПРОЦЕДУРАТА

Подписаният/ата..............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................
(наименование на участника/кандидата)
ЕИК/БУЛСТАТ

..................................................................................... – кандидат/участник в процедура за

възлагане на обществена поръчка с предмет: ".....................................................................................".
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен кандидат/участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 2, т. 44 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат/участник в настоящата процедура.

…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 327 б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОВСРБ
(попълва се от кандидат/подизпълнител/

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище_______________________________________________________________________, адрес на
управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б,
ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

Забележка: Декларацията се представя за всяко едно от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ)
Долуподписаният/ата: __________________________________________,
име, презиме, фамилия
ЕГН_________________, адрес: _________________________________________
постоянен адрес
гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на
____________ от МВР-гр. ________________, адрес _______________________,
дата на издаване
място на издаване
постоянен адрес
в качеството ми на ______________, в ______________________________________,
длъжност
наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ
със седалище ________________________________________________, адрес на управление:
_________________________________________________, тел./ факс _____________, вписано в
търговския регистър при _______________ съд по ф.д. № ___________ /_________ г.
БУЛСТАТ/ЕИК __________________
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен
търговец, в размер ______________________________________
има следния произход: ________________________________________________ .
2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо
лице/едноличен търговец са следните лица:
2. 1. __________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма
ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
2.2. ___________________________________________________________
име, презиме, фамилия/фирма
ЕГН/ЕИК________________
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________
и други.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
гр.: …………………….….ДЕКЛАРАТОР:
дата: ………………..…….(име, фамилия и подпис, печат)
Забележка: Декларацията се представи само от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представляват кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПИСЪК
НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„……………………………………………………………………………………..“

№

Съдържание

Дата:
Наименование на кандидата:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат:

Вид и количество на
документите
/оригинал,
копие/

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

копие,

заверено

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СПИСЪК
С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ВИДА И ДЕЛА НА РАБОТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ
ТЯХ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________
дата на издаване

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище___________________________________________________________________________, адрес
на управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнението на обществена поръчка с предмет_________________________________________
няма да използвам / ще използвам подизпълнител/и.
(невярното се зачертава)

I.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:
(изписват се наименованията на дружествата подизпълнители)

1._______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
II.Вида на услугите, които ще извършва/т ще бъдат:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
1.Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите:
1.1. Делът
от
поръчката,
който
ще
бъде
възложен
на
________________________________________________________________

подизпълнителя

(изписва се наименованието на подизпълнителя и дела от поръчката, който ще изпълнява)

1.2.Делът
от
поръчката,
който
ще
бъде
възложен
на
________________________________________________________________

подизпълнителя

(изписва се наименованието на подизпълнителя и дела от поръчката, който ще изпълнява)

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
обстоятелства.
…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата




............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

I и II се попълват само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката.
При необходимост се добавят повече редове. /попълва се толкова пъти колкото е необходимо/
Към декларацията се прилагат и документите, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки
подизпълнител съобразно вида и дела на тяхното участие

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Подписаният/ата..............................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...............................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................
(длъжност)

на .......................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с
нестопанска цел - вярното се подчертава):
....................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет
"..................................................................................................................................................... "
2. Вида и дела от предмета на поръчката, които ще изпълняваме като подизпълнител, е:
.....................................................................................................................................................
(изброява се вида и дела от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

....................................................................................................................................................
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки
желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се
явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

СПИСЪК
НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА И ОБЕМА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКАТА
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________,
име, презиме, фамилия

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ___________________
дата на издаване

от МВР -гр. _____________ , адрес ___________________________________________
място на издаване

постоянен адрес

в качеството ми на _________________, в _____________________________________,
длъжност

наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ

със седалище_______________________________________________________________________, адрес на
управление: ____________________________________________________________________,
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №.
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________
ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен кандидат......................................................., през последните 5 (пет) години,
(фирмата на кандидата),
считано от датата на подаване на заявлението за подбор, е изпълнил описаните по-долу услуги, еднакви
или сходни с предмета и обема на конкретната обществена поръчка, както следва:

N

Предмет на изпълнената
услуга и кратко описание

Стойност/цена (без ДДС) и
количество/брой/обем на
изпълнената услуга

Крайна дата на
изпълнение на услугата

Получател на услугата

1
2
…

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
Забележка:
1. Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава.
2. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган или сертификат, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
услугата, както и други доказателства.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
обстоятелства.
…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 от ЗОП

Подписаният/ата............................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност ...................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .........................................................................................................
(длъжност)

на ..........................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ

.................................................. - участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет "................................................................................................"

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от предложението
за изпълнение на поръчката) от предложението за изпълнение на поръчката, да се счита за
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от
закона случаи.

Забележка:
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите
им, които подлежат на оценка.

…………………………………..….
място на деклариране

…………………………………..….
дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:
............................../............................./
подпис,

фамилия
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни
обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“, съгласно ТС С 93.3384.19
до: _____________________________________________________________________________
наименование и адрес на Възложителя

от: _____________________________________________________________________________
наименование на Участника

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка с горепосочения предмет.
1. В съответствие с изискванията на техническата спецификация, представяме следното
предложение:
………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………
2.Прилагаме документи както следва (когато е приложимо):
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ….……………………………………………………………………………………
3. Предлагаме срокове за доставка, монтаж, инсталиране и приемане за експлоатация, както
следва:
……………………………………………………………………………
(Забележка: Същите не могат да са по-кратки от сроковете, предвидени в техническата
спецификация ТС С 93.3384.19);
4. Предлагаме гаранционни срокове на доставените стоки , както следва:
……………………………………………………………………………..
(Забележка: Същите не могат да са по-кратки от сроковете, предвидени в техническата
спецификация ТС С 93.3384.19).

…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

............................................................
име,фамилия, подпис

............................................................
длъжност на представляващия участника
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(образец)

ОТ :……………………………………………………………………..
/наименование на участника/

Със седалище и адрес на управление: гр. ………………, ул.………………… №
………….., тел. ……………………., факс ………….; e-mail: ……………….....; ЕИК
…………………….,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като получихме поканата и се запознахме с изискванията и указанията за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна
техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти
/АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“, съгласно ТС С 93.3384.19, в качеството си на законен/
упълномощен представител на …………………………………………………………….
предлагам следното:

Цени за :
(1)Поддържане на точка за контакт и консултация (Help Desk), съгласно
изискванията на т.4.1.1. на ТС С 93.3384.19 за 1 година……….лв. без ДДС.
(2)Първоначална проверка на работоспособността на системата съгласно
изискванията на т.4.1.2. на ТС С 93.3384.19……….лв. без ДДС;
(3) Техническо обслужване (планова техническа поддръжка), съгласно
изискванията на т.4.1.3. на ТС С 93.3384.19. включващо:
(3.1) Тримесечно техническо обслужване – цена за 1 бр. ……лв. без ДДС и
общо за 1 година ………..лв. без ДДС.
(3.2) Годишно техническо обслужване – цена за 1 бр. ……лв. без ДДС и общо
за 1 година ……лв. без ДДС.
(4) Извънпланова техническа поддръжка /аварийни ремонти/, съгласно
изискванията на т.4.1.4. на ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите съгласно
т.4.1.4.3 на ТС С 93.3384.19, както следва:
(4.1)………………….лв. без ДДС;
(4.2)…………………. лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
(5)Ремонт, съгласно изискванията на т.4.1.5. на ТС С 93.3384.19. Единични
цени за дейностите съгласно т.4.1.5.3. на ТС С 93.3384.19, както следва:
(5.1)…………………….. лв. без ДДС;
(5.2)……………………... лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
(6) Оптимизиране на работата и териториалното покритие на системата,
съгласно изискванията на т.4.1.6. на ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите
съгласно т.4.1.6.3. на ТС С 93.3384.19, както следва:
(6.1) …………………….. лв. без ДДС;
(6.2) …………………….. лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
(7) Единичните цени без ДДС за резервните части от комплекта резервни
части по т.IV от Приложение 1 на ТС С 93.3384.19 са както следва:

(7.1)……………………… лв. без ДДС;
(7.2) ……………………… лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
(Забележка: Изписват се единичните цени без ДДС поотделно за всяка
резервна част от комплекта по т.IV от Приложение 1 на ТС С 93.3384.19)
(8) Доставка на аксесоари и консумативи, съгласно изискванията на т.4.1.8. на
ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите съгласно т.4.1.8. на ТС С 93.3384.19
и Приложение 4 на ТС, както следва:
(8.1) …………………… лв. без ДДС;
(8.2) …………………… лв. без ДДС;
(9) Единични цени на елементите за подмяна с нови от подсистемата за
наблюдение и управление и радиокомуникационната подсистема, посочени в т. I и т.
II на Приложение 1 на ТС /За подмяна с нови на елементи, чийто ремонт надвишава
60% от пазарната им стойност, или елементи, които вече не се предлагат на пазара,
или елементи които не подлежат на ремонт, съгласно т. 4.1.5.3.5. и т. 4.1.5.3.7. от
ТС. /, както следва:
(9.1) ………………….. лв. без ДДС;
(9.2)……………………лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
Обща стойност ………..лв. без ДДС и………лв. с ДДС.
(Забележка: Общата стойност е сбора от цените от (1) до (9) и същата ще
бъде използвана за целите на класирането в настоящата поръчка, след нейното
окончателно договаряне между участника и комисията).
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват.
Декларирам, че съм запознат с всички други условия, които биха повлияли
върху цената на направеното от мен предложение.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.

Участникът да представи цени за всички посочени в таблиците по-горе доставки/услуги. Предложените от
участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА .
3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички цени за посочените да бъдат без включен ДДС.
4. При сключване на Рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка, ще бъде прилагано
българското законодателство по ДДС .
5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с изпълнението в
пълен обем на оферираните доставки.
6. Посочените в ценовото предложение цени ще бъдат предмет на договаряне между комисията на
Възложителя и участниците в процедурата.
7. При неспазване на горните изисквания, офертата ще се отстранява от участие в процедурата.

…………………………………..….
място

…………………………………..….
дата

............................................................
име,фамилия, подпис

............................................................
длъжност на представляващия участника
печат

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ УД 04 - ____/__ . ___ . 2019 г.
Днес ..................... 2019 год. между:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр.
София-1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от ………,
наричано за краткост „Възложител”,
и
„ТМС Ко” ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за
кореспонденция, София-1111, ул. „Голаш” № 24Б, ЕИК 203049232, представлявано
от Венцислав Йорданов Станков, с ЕГН 6105087060, наричано за краткост
„Изпълнител” на основание чл.112а от ЗОП и чл.82, ал.2 от ЗОП се сключи
настоящото Рамково споразумение за извънгаранционна поддръжка
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Чл. 1. (1) Предмет на настоящото рамково споразумение е да бъдат
определени условията по отношение реда, правата и задълженията на двете страни,
във връзка с извършването на „Следгаранционна техническа поддръжка на система
Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт
ТЕТРА“ (СИСТЕМАТА), при условия описани в техническа спецификация ТС
С 93.3384.19, съгласно всички последващи конкретни договори към настоящото
споразумение.
(2) В рамковото споразумение и последващите конкретни договори, под
понятието СИСТЕМА се разбира описанието съгласно техническа спецификация ТС
С 93.3384.19 и съгласно всички последващи конкретни договори към настоящото
споразумение.
(3) Правата и задълженията по изпълнение на предмета на настоящото
рамково споразумение се определят в последващи конкретни договори за доставка
на стоки и услуги между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и други
необходими допълнителни споразумения към тях.
Чл. 2. (1) При следгаранционната техническа поддръжка на СИСТЕМАТА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява за своя сметка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставка
на резервни части и консумативи, необходими за осъществяване на
следгаранционната поддръжка, ремонт на дефектирали изделия и възстановяване
работоспособността на излезли от строя възли, агрегати и модули, както и
профилактика на СИСТЕМАТА и поддръжка на програмното осигуряване и
хардуер.
Чл. 3. Конкретните договори се сключват, при спазване изискванията на
действащото законодателство, въз основа на конкретните потребности на МО и в
рамките на осигурените финансови средства за съответния период.
II.

СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Рамковото споразумение се сключва за срока на жизнения цикъл на
СИСТЕМАТА, - за 7 години и започва да тече от датата на сключване на Рамковото
споразумение.
Чл. 5. Първият конкретен договор се сключва между страните след
подписване на настоящото рамково споразумение и след възникнала потребност от
страна на Възложителя.
Чл. 6. Място на изпълнение на дейностите по рамковото споразумение и
конкретните договори са:
т.1. Дейности във връзка с обслужването, ремонта, възстановяването на
работоспособността на СИСТЕМАТА се извършват в обекти разположени в
поделения на БА и извън тях, съгласно Приложение 1 на техническа спецификация
ТС С 93.3384.19 – на територията на страната;
т.2. Дейности по ремонта на елементите от СИСТЕМАТА се извършват в
обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.3 За доставки на оборудване – в.ф. 26340-София.
III. III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) Общата стойност на рамковото споразумение е в размер на
10 666 666,67 лв. без ДДС и е максимална за срока на Рамковото споразумение.
Цените са съгласно Приложение №3 към настоящото рамково споразумение. При
сключване на конкретен договор същите могат да бъдат равни или по ниски на
цените по Приложение №3 към настоящото рамково споразумение.
(2) Начините на плащане се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2).1. Начинът на плащане по Рамковото споразумение за изпълнение на
обществената поръчка може да бъде:
(2).2. Авансово плащане по банков път – процент – до 100 % от стойността
на всеки конкретен договор по рамковото споразумение, в срок до 60 (шестдесет)
дни след предоставяне на оригинална фактура и гаранция за 100% от стойността на
аванса.
а) Редукцията на банковата гаранция се извършва след изпълнението на
дейностите и доставките и представянето на документите посочени в (2).3.
б) Изискванията към гаранциите за авансово плащане са описани в чл.10.
на Рамковото споразумение.
(2).3. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след изпълнение на дейностите съгласно предмета на поръчката и
представяне в Дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО на следните документи:
- За доставка /на резервни части, аксесоари и консумативи/:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя от военното формирование краен получател, посочено в договора;
б.) акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова
разписка за приемане-предаване на материални запаси;
в.) приемо-предавателен протокол за приемане на доставените стоки,
/Приложение 2.12 към проекта на договор/ подписан от изпълнителя и

представител на Възложителя от военното формирование краен получател, посочено
в договора;
- За извършени услуги:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя – директор/представител на Дирекция „КИС“;
б.) приемо-предавателен протокол за приемане на извършени услуги,
/Приложения 2.2, 2.4, 2.5 и 2.10 към проекта на договор / подписан от изпълнителя
и представител на Възложителя от Дирекция „КИС“ и утвърден от директора на
Дирекция „КИС“;
(2).4. Конкретният начин на плащане и размерът на аванса е изключително
право на Възложителя и се определя при сключването на всеки конкретен договор.
Чл. 9. Плащанията по сключените конкретни договори се извършват в
официалната национална валута на страната.
Чл.10. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО
ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
(1). Изисквания към гаранциите за авансово плащане:
(1).1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията
за авансово плащане.
(1).2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните
форми:
(1).2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:
1. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за
стойността на аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни
след последната изпълнена услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се
съгласуват предварително с Възложителя.
2. Сумата по банковата гаранция се редуцира със стойността на изпълнените
от Изпълнителя услуги и след представяне на документите посочени в чл.8 ал.2 т.3.
(1).2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка:
1. Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото
плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да бъде с валидност 30
дни след последната изпълнена услуга.
2. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. Министерство на отбраната е
Бенефициент по застрахователната полица.
3. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).

4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
Рамковото споразумение).
5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.
6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по Рамковото споразумение, Застрахователят неотменимо и
безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от
последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
7. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по Рамковото споразумение,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
8. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от
страна на Изпълнителя по Рамковото споразумение (застрахован по
застрахователната полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е
платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които
представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и
други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество
обезпечаване на авансово платените финансови средства.
9. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на Рамковото
споразумение , може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент
по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от
Рамковото споразумение и възможност за редуциране на застрахователната сума.
10. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по Рамковото
споразумение е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното
съдържание се запазват.
11. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
12. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
13. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на найранното от следните обстоятелства:

13.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
13.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
14. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната Рамково споразумение и всички други
необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
15. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане.
(1).2.3. Паричен превод - по сметка на дирекция „Финанси“– МО в Българска
Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
(2). Изисквания към гаранцията за изпълнение.
Гаранции за изпълнение на конкретните договори по Рамковото споразумение
към обществената поръчка:
1. При подписване на конкретните договори по Рамковото споразумение за
изпълнение на предмета на настоящата поръчка, участникът избран за Изпълнител
представя гаранция за изпълнение на всеки конкретен договор в размер на 3 % от
стойността на договора без ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение по конкретните договори да бъде със срок на
валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за
изпълнение на договора (само за гаранция под формата на банкова
гаранция/застрахователна полица).
(3). Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на
гаранцията за изпълнение.
(4). Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
(4).1. Паричен превод
По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. София,
пл. ”Александър І”, № 1 IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01.
(4).2. Банкова гаранция за изпълнение
Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на
банковата гаранция се съгласува с Възложителя.
(4).3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да
е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя,
Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната
премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с
няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. Министерство на отбраната е
Бенефициент по застрахователната полица.

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на
чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по
Рамковото споразумение).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в
пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по Рамковото споразумение, Застрахователят неотменимо и
безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от
последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо
надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица,
удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е
изпълнил частично или изцяло задълженията си по рамковото споразумение,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и
лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на
Бенефициента към Изпълнителя.
8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на Рамковото
споразумение, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в
застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната
полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Министерство
на отбраната към застрахователя.
9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по Рамковото
споразумение е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в
който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и
единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по
застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното
съдържание се запазват.
10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и
Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива
в други документи.
12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на
покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на найранното от следните обстоятелства:
12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените
към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на
сключения с Министерство на отбраната Рамковото споразумение и всички други

необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди
приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
IV-I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретен договор
за извънгаранционно обслужване на СИСТЕМАТА след подписване на настоящото
рамково споразумение и след възникнала потребност от страна на Възложителя
съгласно чл. 5.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява експлоатацията на СИСТЕМАТА, в
съответствие с предоставените технически описания и инструкции за експлоатация
на СИСТЕМАТА, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стоките и услугите доставени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цени, срокове и условия в съответствие с всеки конкретен
договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
необходимата информация за направените от него изменения в системите,
подсистемите и оборудването, касаеща екзекутивна документация, описания, схеми,
конфигурация на подсистемите, ръководства за експлоатация и сервизни
ръководства, налични софтуерни продукти и други, необходими във връзка с
извънгаранционната поддръжка на СИСТЕМАТА.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до обектите,
системите и подсистемите на упълномощените представители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
за извършване на дейностите по извънгаранционната поддръжка за изпълнението на
сключените договори към рамковото споразумение.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествено и в срок
изпълнението на услугите и доставките по извънгаранционната поддръжка на
изделията и СИСТЕМАТА, по определените в конкретните договори условия.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи работата в срок и обем, съгласно
определените условия в конкретните договори.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава за извършване на дейности по
поддръжка на СИСТЕМАТА да не допуска други лица освен специалисти на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обучен собствен персонал.
IV-II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури качествено, точно и в
срок обслужване на СИСТЕМАТА и поддръжка на изделията, по определените
условия в конкретните договори.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
поискване и необходимата техническа обща и специфична информация за
подсистемите на СИСТЕМАТА, както и да предостави всякаква друга информация,
необходима за поддръжката на СИСТЕМАТА.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
документи свързани с експлоатацията и поддръжката на СИСТЕМАТА.
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
необходимата информация за направените от него изменения в системите,

подсистеми и оборудването, касаеща екзекутивна документация, описания, схеми,
конфигурация на подсистемите, ръководства за експлоатация и сервизни
ръководства, налични софтуерни продукти и други.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на достъп осигурен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
обектите, системите и подсистемите на упълномощените представители от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършване на дейностите по извънгаранционната поддръжка и
изпълнението на конкретните договори.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок
плащанията по цените и по начините, указани в конкретните договори.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа необходимия
квалифициран персонал за качественото извършване на всички дейности по
предмета на настоящото споразумение, да организира резерва от ремонтни
комплекти и резервни части за качествено изпълнение на задълженията си по
конкретните договори, както и да поддържа необходимата транспортна техника.
IV-III. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 17. Страните се задължават стоките, услугите и техническата информация,
които могат да бъдат придобити във връзка с изпълнението на рамковото
споразумение, да не се преотстъпват на лица, които не са страна по настоящето
споразумение.
Чл. 18. Страните се задължават при сключване на всеки конкретен договор да
зачитат взаимно правата си на интелектуална собственост, ноу-хау, авторски права,
патенти, марки и др.
Чл. 19. (1) Страните се задължават всички известия, които ще се обменят
между тях по изпълнението на рамковото споразумение да са писмени и да се
изпращат чрез поща, факс или лично доставяни до адреса на съответната страна. В
случай на лична доставка на кореспонденция, получателят трябва да удостовери
това с подпис на упълномощено лице.
(2) Всички съобщения, доставяни или изпращани по пощата ще се приемат,
като получени на датата, посочена като дата на получаване.
(3) В случай, че страна промени пощенска кутия, факс или пощенски адрес на
получаване на кореспонденция, следва да уведоми другата страна писмено в
рамките на 5 (пет) работни дни от промяната.
Чл. 20. Страните се задължават да не прехвърлят/възлагат изпълнението на
дейностите по предмета на настоящето рамково споразумение, изцяло или част от
него на друга страна, без писменото съгласие на страните.
V. ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 21. Технологията на работата и условията за изпълнение на дейностите по
изпълнение на конкретните договори към рамковото споразумение са посочени в т.4
на техническа спецификация ТС С 93.3384.19.
VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност по отношение на
закупеното и отремонтирано оборудване, за извършените дейности по ремонтни
работи и други дейности по предмета на настоящото споразумение.
Чл. 23. (1) Гаранционните срокове във връзка с извършените
извънгаранционни дейности и доставки по поддържането на жизнения цикъл на

системата
са
както
следва………………………(съгласно
постигнатите
договорености между страните).
Чл.23.а. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на срока на Рамковото
споразумение.
(2) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ системата, изготвя
Телеграма - известие за несъответствие (Приложение № 4 към Рамковото
споразумение) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предявяване на рекламация. В нея се
уточняват датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до
рекламацията, и за изготвяне на Акт за рекламация.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и
изпрати свои представители за извършване анализ на причините, довели до
отклонението и за изготвяне и подписване на Акт за рекламация.
При неявяване на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 (десет) работни
дни, Актът за рекламация се изготвя едностранно от потребителя.
(4) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, (Приложение №
5 към Рамковото споразумение). Актът се подписва от представители на
потребителя и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Рамковото споразумение.
(5) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация,
като същият не може да бъде по-голям от 9 (девет) месеца от датата Акта.
(6) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на
потребителя и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване, (Приложение
№ 6 към Рамковото споразумение).
(7) Разходите, свързани с рекламацията, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. Срокове за извършване на ремонти при поддръжка на СИСТЕМАТА са
съгласно т.4.1.5.4 на техническа спецификация ТС С 93.3384.19.
VII. ОЦЕНЯВАНЕ
НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО,
КАЧЕСТВО
И
КОДИФИКАЦИЯ
Чл. 25. Оценяването на съответствието се извършва съгласно т.6 на
техническа спецификация ТС С 93.3384.19
Чл.26. (1) Контролът по качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“
Контрол на качеството” от Правилник за устройството и дейността на Институт по
отбрана „Професор Цветан Лазаров”.
(2) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на
качеството на доставките по Рамковото споразумение е Институт по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”.
Чл.27. (1) За удостоверяване на качеството на доставяните резервни части, аксесоари
и консумативи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на комисия за оценяване на съответствието
(в състав: председател от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и членове
Зяавителя/Потребителя и Изпълнителя) на следните документи:
1. Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от производителя;
2. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN
ISO/IEC 17050-1:2010, или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Гаранционна карта (само на продукти, които имат индивидуален заводски номер),
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2). Съответствието на доставяните резервни части, аксесоари и консумативи се
удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.Същият е основание за подписване
на Приемо-предавателен протокол. При установяване на несъответствие на доставяните
резервни части, аксесоари и консумативи, комисията за установяване на съответствието

съставя Констативен протокол в свободна форма, в който се посочват констатираните
несъответствия. Протоколът за оценка на съответствието и Констативния протокол се
изготвят в четири екземпляра – един за Изпълнителя и три за Възложителя (Дирекция
Отбранителна аквизиция, Института по отбрана и Заявителя/потребителя).
(3 Оценяването на съответствието на извършените услуги се извършва комисия
сформирана от Заявителя/Потребителя с участие на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За
удостоверяване на съответствието на извършените услуги (изпълнените дейности),
Изпълнителят представя на комисията следните документи:
1. Декларация за съответствие на извършените услуги с изискванията на договора,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, или еквивалентно/и, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Гаранционна карта (за ремонтираните или подменени изделия), издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Съответствието на извършените услуги с изискванията на договора се
удостоверява с Протокол за приемане на извършените услуги/дейности При установяване
на несъответствие на извършените услуги/дейности, комисията съставя Констативен
протокол в свободна форма, в който се посочват констатираните несъответствия.
Чл.28. (1) За кодифицирането на доставяните резервни части, предмет на настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за
доставка, да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция
„Отбранителна аквизиция” - Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните средства,
предмет на доставка по договора.
(2) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСН-и или
НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да предостави пълен обем
техническа информация, необходима за тяхната идентификация и кодификация съгласно
принципите на Кодификационната система на НАТО. Информацията се предоставя чрез
попълване на Заявка за кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната,
съгласно чл.10, ал.1 от ПМС 11/26.01.1999г. за всяко материално средство поотделно.
(Образец 2/http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/ BULCODwebpage.htm).
(3) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква предоставяне на
техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни,
които не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на
Органа по кодификация.
Чл. 29. Ако предоставената техническа документация не бъде достатъчна за
кодифициране на материалните средства, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да осигури на Органа по кодификация необходимата допълнителна информация.
Чл. 30. В случаите, в които предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация е
маркирана със знак за фирмена собственост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я ползва
единствено за кодифициране на материални средства и не може без предварителното
писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да я размножава или предоставя на трети страни.

VIII. ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПО ЗАЩИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 31. (1) Цялата класифицирана информация по рамковото споразумение и
конкретните договори, обменяна в хода на изпълнението им, представляваща
държавна и/или служебна тайна се получава, обработва, размножава и съхранява,
съгласно нивата на класификация и грифовете за сигурност, с които е маркирана, в
съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация,
Правилника по прилагането му, Наредбите към закона и вътрешноведомствените (за

МО) актове. Класифицираната информация не може да се предоставя на трети
страни без писменото разрешение на органите по сигурността и на двете страни.
(2) Терминът „Класифицирана информация по договора”, включва всички
данни, предоставяни от една от страните във връзка с изпълнението на рамковото
споразумение и конкретните договори, независимо дали те са писмени, устни или
визуални, под формата на документи, образци, оборудване, фотографии, схеми,
карти, магнитни или други носители от които може да се извлече информация.
Чл. 32. Специфични изисквания за защита на класифицирана информация.
1.Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, във връзка с
изпълнение на договора са:
1.1.От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.1.1.Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът
на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето по чл.105 от Закона за
защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол по
спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и консултира
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора.
1.1.2.Длъжностните лица, определени да:
1.1.2.1.осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по
неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора.
1.1.2.2.съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на
класифицираната информация
1.1.3. Служителите по сигурността на информацията на Организационните
единици по смисъла на ЗЗКИ, където попадат местата на изпълнение на конкретните
дейности, осъществяват контрол по спазването на разпоредбите на закона и актовете
по неговото прилагане, организират, съпровождат и контролират дейностите,
свързани с достъп до класифицирана информация.
1.1.4. Командирът (началникът) на структурата или на военното
формирование /изписва се съответната структура, която се явява място на
изпълнение на дейности по договори, свързани с достъп до класифицирана
информация/, да определи длъжностни лица, отговорни за:
1.1.4.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ,
актовете по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на
класифицираната информация по договора.
1.1.4.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, свързани
със защитата на класифицираната информация.“
1.2.От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.2.1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за
защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват
съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по
договора.
1.2.2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото
изпълнение на договора.
2.Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните изисквания
за защита на класифицираната информация по договора са:
2.1.Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на
договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ.

2.2.Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с
предмета на договора.
2.3.Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета
страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща се
до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност на
информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.4.В срок от 5/пет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да
изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” –
МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които е възложено
непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да съдържа следната
информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до
класифицирана информация /РДКИ/ и Задачите, които длъжностното лице
изпълнява.
2.5.При промяна на информацията от Списъка по т.2.4. незабавно да
информира длъжностните лица по т.1.1.
2.6.Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на
служителите по т.2.4. и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди
назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по т.2.4., да подготвя,
комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и издаване на
разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези лица и/или за
УС на фирмата. Документите за целите на проучването се изпращат на адрес:
Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ №3, София
1000.
2.7.Длъжностните лица от Списъка по т.2.4. подписват декларация в свободен
текст, с която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана
информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и задачата,
която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран достъп до нея.
2.8.Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС и/или
РДКИ по т.2.6., както и на декларациите по т.2.7.
2.9.В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни
формирования и обекти, в срок от 10 (десет) работни дни след подписването на
договора, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (на адрес: дирекция “Сигурност на
информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София) списък на лицата, на които
ще се налага влизане в конкретните военни формирования и обекти. Списъкът да
съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; длъжност; лична
карта номер и година на издаване; номер, ниво и валидност на разрешението за
достъп до класифицирана информация (РДКИ); номер на формированието или
обекта за допускане.
2.10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните
раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната
информация и условията за прекратяване на договорите залегнали в този договор.
След сключване на такива договори незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.11.Незабавно да уведомява ДАНС и лицата по т.1.1. за всеки опит и
съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до
класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по договора,
както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за издаване на
УС и РДКИ.

2.12.Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за
защитата на класифицираната информация.
2.13.До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението
на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали,
съдържащи класифицирана информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на договора,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й.
3.Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по прилагане
на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по
договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му:
3.1.Чрез лицата по т.1.1. да осъществява контрол по прилагане на
специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2.Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при
неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за
едностранно прекратяване на договора.
3.3.Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението
на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е довело
до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
3.4.Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за
сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.5.Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по
отношение защитата на класифицираната информация.
СХЕМАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 33. (1) Настоящото рамково споразумение може да бъде прекратено в
следните случаи:
т.1. По взаимно писмено съгласие между страните по него;
т.2. С изтичане срока на рамковото споразумение;
т.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на
договореното в рамковото споразумение;
т.4. В случай на прекратяване на юридическото лице/дейността на
Изпълнителя или откриване на процедура по неговата ликвидация;
т.5. Едностранно от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие до
другата страна.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. (1) Съгласно т.3.2.2 на ТС С 93.3384.19. – поради указаните причини
местоположението на оборудването, съответно мястото на изпълнение може да се
променя в съответствие с необходимостта на Възложителя.
(2)Съгласно т.3.2.3 на ТС С 93.3384.19 в съответствие с посоченото –
елементи от системата за поддръжка може да се променят /предвид отпадането и
извеждането от експлоатация на елементи и въвеждане на нови и излизане от
гаранционна поддръжка и влизане в извънгаранционна/.

(3). Всички изменения и допълнения на настоящото рамково споразумение се
изготвят в писмена форма и се подписва от всяка от страните по него.
Чл. 35. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или
отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и
споровете за попълване на празноти в рамковото споразумение или
приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от
компетентния български съд.
Чл. 36. Към отношенията между страните във връзка със сключването,
тълкуването, изпълнението и прекратяването на това споразумение, ще е приложимо
българското право.
Чл. 37. Адреси на страните за кореспонденция:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Министерство на отбраната на Република България
ул. „Дякон Игнатий” № 3, 1039 София, България
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………………………
Чл. 38. Настоящото рамково споразумение влиза в сила от дата на
подписването им от двете страни.
Настоящото рамково споразумение се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра на български език – по един за всяка от страните.
Приложения: всичко …… (……….) листа, некласифицирана информация,
неразделна част от Рамковото споразумение.
1. Приложение № 1 – Схема на класификация на етапите на изпълнението на
РС /договора, неразделна част от настоящия РС/договор ….. (…….) листа;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение от офертата на
Изпълнителя….. (…….) листа;
2. Приложение № 3 – Ценово предложение от офертата на Изпълнителя…..
(…….) листа;
3. Приложение № 4 – Телеграма – известие за несъответствие, ….. (…….)
листа;
4. Приложение № 5 – Акт за рекламация, ….. (…….) листа;
5. Приложение № 6 – Акт за възстановяване, ….. (…….) листа.

ДОГОВАРЯЩИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСИ”
ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВТОДОР

…………………………………
…………………………………

Приложение № 1
към Рамково споразумение № ...............................................
Схема на класификация на етапите на изпълнението на РС /договора,
неразделна част от настоящия РС/договор ….. (…….) листа;

Приложение № 2
към Рамково споразумение № ...............................................
– Техническо предложение от офертата на Изпълнителя….. (…….) листа;

Приложение № 3
към Рамково споразумение № ...............................................

.....................................
___.___._____г.

Ценово предложение от офертата на Изпълнителя….. (…….) листа;

Приложение № 4
към Рамково споразумение № ...............................................
ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ
ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
№ .............. / ___.___._____г.
ДО: …………………………….
Уведомяваме
Ви,
че
по
време
на
……………………..
(експлоатация/съхранение), изделието ................................................. заводски №
(наименование на изделието)
…….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), произведено /
доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Рамково
споразумение № …………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и
„……………………………“, с гаранционен срок …………. (……………) месеца по
гаранционна карта издадена от Изпълнителя по горепосоченото Рамково
споразумение, в сила от ___.___._____г., има отклонения от качествените
характеристики.
Моля
на
___.___._____г.
да
изпратите
Ваш/и
представители
на
...................................................................... за извършване на анализ на причините
(посочва се мястото)
довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация.
...........................................................................
………………...................................................
(подпис и печат)

___.___._____г.
Отпечатано в ___ екземпляра:
Екз. № __ за ___________________;
Копие за _____________________;
Изготвя се от потребителя експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на
рекламация!

Приложение № 5
към Рамково споразумение № ...............................................
……….........................
___.___._____г.
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
№ ___ / ___.___._____г.
за .......................................................................................................................
(наименование на несъответстващото изделие)

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ...........
___.___._____г., на ……………………………………….…………, в състав:

/

Председател: ...................................... от .................................................
и Членове:
1. ..................................................... от …...........................................;
2. ..................................................... от …...........................................;
3. ..................................................... от …...........................................
с участието на представител/и на Изпълнителя по Рамково споразумение № _____ /
__.__.____г. от „………………“, се събра и разгледа причините за отклонението от
качествените характеристики на изделието.
КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:
1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида ……..
(наименование на изделието)
(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено от „…………………..“
(производител / Изпълнител) по Рамково споразумение № _____ / ___.___._____г.
между Министерство на отбраната и „…………………………………………………..“
с гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена
от Изпълнителя по горепосоченото Рамково споразумение, в сила от
___.___._____г.,
има отклонение от качествените характеристики.
Изделието е отработило ................................ от …………………………………...
2. Описание на дефекта на изделието:
.........................................................................................................................................
(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и
последствия от дефекта)

3. Списък на дефектиралите агрегати и части:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Въз основа на гореизложеното, Комисията реши:
1. Изделието не е годно за по - нататъшна експлоатация и подлежи на:
…………………………………………………………………………………….……
(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при Изпълнителя по Рамково
споразумение, замяна с ново)

2. Дефектът е вследствие на:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и
материали:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Ремонтът (замяната) на изделието да се извърши за сметка на:
.........................................................................................................................................
(Изпълнителя по договора или потребителя)

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Рамково
споразумение № _____ / ___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до
___.___._____г. да възстанови работоспособността на изделието.
6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от
представители на потребителя, експлоатиращ техниката, и представител на
Изпълнителя на Акт за възстановяване.

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на
рекламацията:
.........................................................................................................................................
(фотографии, образци, резултати от анализи и др.)

Комисия на потребителя:
Председател:
………………… / ……………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

и Членове:
1. ………………… / …………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

2. ………………… / …………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

3. ………………… / …………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

Представител на Изпълнителя по Рамково споразумение:
………………… / ……………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

Отпечатано в ___ екземпляра:
Екз. № __ за ___________________;
Копие за _____________________;

Приложение № 6
към Рамково споразумение № ...............................................
……….........................
___.___._____г.
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. На основание Акт за рекламация № ____ / ___.___._____г.,
.........................................................................................................................................
(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието)

.........................................................................................................................................
(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието)

2. Дата на откриване на неизправността: ___.___._____г.
3. Изделието е отработило:
- от началото на експлоатацията: …………………………….
- от предишен дефект: ...............................................................
4. Описание на неизправността: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................
………………………………………………………………………………………….
6. Възстановеното изделие е прието от:
.........................................................................................................................................
(трите имена на представител/и на потребителя)

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от
___.___.______г.
8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на:
- Изпълнителя по Рамково споразумение
…………………………………………………………
- потребителя ………………………………………………………………………...
9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита за
закрита.
Представител/и на Изпълнителя по д Рамково споразумение:
………………… / ……………………………………………………………

(подпис, име, презиме и фамилия)

Представител/и на потребителя:
………………… / ……………………………………………………………
(подпис, име, презиме и фамилия)

Отпечатано в ___ екземпляра:
Екз. № _ за ___________________;
Копие за _____________________;

(ОБРАЗЕЦ)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ УД 04 - ____/__ . ___ .
Днес ..................... 2019 год. между:
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр.
София-1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от ………,
наричано за краткост „Възложител”,
и
„ТМС Ко” ООД, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция,
София-1111, ул. „Голаш” № 24Б, ЕИК 203049232, представлявано от Венцислав
Йорданов Станков, наричано за краткост „Изпълнител” се сключи настоящия
договор.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) „Следгаранционна техническа поддръжка на система
Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт
ТЕТРА“, съгласно ТС С 93.3384.19 и нейните приложения и съгласно условията на
Рамково споразумение № УД 04- ………./……....2019 г. (РС)
(2) Поддръжката включва:
1. Поддържане на точка за контакт и консултация (Help Desk).
2. Първоначална проверка на работоспособността.
3. Техническо обслужване (планова техническа поддръжка) включващо:
3.1. Тримесечно техническо обслужване.
3.2. Годишно техническо обслужване.
4. Извънпланова техническа поддръжка /аварийни ремонти/.
5. Ремонт.
6. Оптимизиране на работата и териториалното покритие на системата.
7. Поддръжка и попълване на комплекта резервни части.
8. Доставка на аксесоари и консумативи.
II. ЦЕHА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) Цената на договора е…………лв. без ДДС и ………..лв. с ДДС и е
формирана и е както следва:
1. Поддържане на точка за контакт и консултация (Help Desk), съгласно
изискванията на т.4.1.1. на ТС С 93.3384.19 за 1 година……….лв. без ДДС.
2. Първоначална проверка на работоспособността на системата съгласно
изискванията на т.4.1.2. на ТС С 93.3384.19……….лв. без ДДС;
3. Техническо обслужване (планова техническа поддръжка), съгласно
изискванията на т.4.1.3. на ТС С 93.3384.19. включващо:
3.1. Тримесечно техническо обслужване – цена за 1 бр. ……лв. без ДДС и
общо за 1 година ………..лв. без ДДС.

3.2. Годишно техническо обслужване – цена за 1 бр. ……лв. без ДДС и общо
за 1 година ……лв. без ДДС.
4. Извънпланова техническа поддръжка /аварийни ремонти/, съгласно
изискванията на т.4.1.4. на ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите съгласно
т.4.1.4.3 на ТС С 93.3384.19, както следва:
4.1. .………………….лв. без ДДС;
4.2. …………………. лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
5. Ремонт, съгласно изискванията на т.4.1.5. на ТС С 93.3384.19. Единични
цени за дейностите съгласно т.4.1.5.3. на ТС С 93.3384.19, както следва:
5.1. …………………….. лв. без ДДС;
5.2. ……………………... лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
6. Оптимизиране на работата и териториалното покритие на системата,
съгласно изискванията на т.4.1.6. на ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите
съгласно т.4.1.6.3. на ТС С 93.3384.19, както следва:
6.1. …………………….. лв. без ДДС;
6.2. .…………………….. лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
7. Единичните цени без ДДС за резервните части от комплекта резервни части
по т.IV от Приложение 1 на ТС С 93.3384.19 са както следва:
7.1. ……………………… лв. без ДДС;
7.2. ……………………… лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
(Забележка: Изписват се единичните цени без ДДС поотделно за всяка
резервна част от комплекта по т.IV от Приложение 1 на ТС С 93.3384.19)
8. Доставка на аксесоари и консумативи, съгласно изискванията на т.4.1.8. на
ТС С 93.3384.19. Единични цени за дейностите съгласно т.4.1.8. на ТС С 93.3384.19
и Приложение 4 на ТС, както следва:
8.1. …………………… лв. без ДДС;
8.2. …………………… лв. без ДДС;
9. Единични цени на елементите за подмяна с нови от подсистемата за
наблюдение и управление и радиокомуникационната подсистема, посочени в т. I и т.
II на Приложение 1 на ТС /За подмяна с нови на елементи, чийто ремонт надвишава
60% от пазарната им стойност, или елементи, които вече не се предлагат на пазара,
или елементи които не подлежат на ремонт, съгласно т. 4.1.5.3.5. и т. 4.1.5.3.7. от
ТС. /, както следва:
9.1. ………………….. лв. без ДДС;
9.2. ……………………лв. без ДДС;
/изписва се толкова пъти, колкото е необходимо/
Забележка: Обемът от услуги и доставки по чл.2 е според нуждите на
възложителя и се определя във всеки конкретен договор
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(2) Всички такси, сборове и други нормативни разходи свързани с внос, износ
и изпращане за ремонт на територията на Република България и извън нея, са
включени в цените по предходните алинеи.
Чл. 3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
(1). Конкретният начин на плащане е изключително право на Възложителя и
се определя при сключването на договора
(2) Документи, които се представят в Дирекция „Отбранителна аквизиция“МО за извършване на плащането:
- За доставка /на резервни части, аксесоари и консумативи/:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя от военното формирование краен получател, посочено в договора;
б.) акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова
разписка за приемане-предаване на материални запаси;
в.) приемо-предавателен протокол за приемане на доставените стоки,
/Приложение 2.12 към проекта на договор/ подписан от изпълнителя и представител
на Възложителя от военното формирование краен получател, посочено в договора;
- За извършени услуги:
а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на
Възложителя – директор/представител на Дирекция „КИС“;
б.) приемо-предавателен протокол за приемане на извършени услуги,
/Приложения 2.2, 2.4, 2.5 и 2.10 към проекта на договор / подписан от изпълнителя и
представител на Възложителя от Дирекция „КИС“ и утвърден от директора на
Дирекция „КИС“;
- При авансово плащане : - съгласно чл.8 ал2.т.2. на Рамковото споразумение.
(3) Плащането на договорените дейности ще се извърши в български лева, по
сметката на Изпълнителя: ………. ………..“ТМС Ко“ ООД в УНИКРЕДИТ
(4) Плащането/редукцията на авансовото плащане се извършва в срок до 60
(шестдесет) дни след представяне в Дирекция „Отбранителна Аквизиция“ МО на
следните документи /съгласно ал.(2) конкретно описани /:
а.) за поддържане на точка за контакт и консултация (Help Desk) за период от
1 година, се представя фактура-оригинал и протокол – Приложение 2.10, който да се
утвърждава от представител на Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
б) за Първоначална проверка на работоспособността се представя фактура
оригинал и обобщен протокол – Приложение 2.2, който да се утвърждава от
представител на Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
в) за дейностите по Техническо обслужване (планова техническа поддръжка –
Тримесечно техническо обслужване и Годишно техническо обслужване), след
представяне на фактура оригинал и протоколи съответно:
 обобщен протокол за извършено Тримесечното техническо обслужване –
Приложение 2.4, който да се утвърждава от представител на Възложителя
(директора на дирекция „КИС“).
 обобщен протокол за извършено Годишното техническо обслужване –
Приложение 2.5, който да се утвърждава от представител на Възложителя
(директора на дирекция „КИС“)
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г) за дейностите по Извънпланова техническа поддръжка /авариен ремонт/ и
Ремонт, след представяне на фактура оригинал и документи:
 доклад за ремонт от Изпълнителя – Приложение 2.8;
 протокол за предаване/приемане на дейности – Приложение 2.10.
д) за извършените дейности по Оптимизиране на работата и териториалното
покритие на системата – след представяне на фактура оригинал и двустранен
протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя – Приложение 2.10.
Протоколът да се изготвя от Изпълнителя и да се утвърждава от представител на
Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
е) за Поддръжка и попълване на комплекта резервни части – след представяне
на фактура оригинал и двустранен протокол – Приложение 2.12. Протоколът да се
утвърждава от командира/началника на военното формирование получател на
материалните средства. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи или
Складова разписка за приемане /предаване на материални запаси.
ж) за Доставка на аксесоари и консумативи – след представяне на фактура
оригинал, двустранен протокол – Приложение 2.12. Протоколът да се утвърждава от
командира/началника на военното формирование получател на материалните
средства, Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи или Складова
разписка за приемане /предаване на материални запаси.
(5) Документите за плащане по ал. 1 на настоящия член, се представят в
дирекция „Отбранителна аквизиция”, след изготвянето им и подписани от
съответните длъжностни лица.
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Срокът на договора е ……………считано от датата на подписването му
/определя се според нуждите на Възложителя/.
Чл. 5. Място за изпълнение:
(1) За извършване на дейности по поддръжката – мястото на изпълнение е
съгласно Приложение 1 на ТС С 93.3384.19.
(2) За доставките на резервни изделия, елементи, модули, части, софтуер,
консумативи и аксесоари за осигуряване на техническата поддръжка на система
TETRA на БА – във военно формирование 26340-София.
(3) Сроковете за изпълнение на услугите са съгласно т. 4.1. на ТС С
93.3384.19.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. За срока на договора Изпълнителят се задължава да извърши:
(1) Поддържане на точка за контакт и консултация (Help Desk) съгласно
изискванията на т.4.1.1. на ТС С 93.3384.19.
(2) Първоначална проверка на работоспособността на системата, съгласно
изискванията на т.4.1.2. на ТС С 93.3384.19. Извършва се само на елементи от
подсистемата за наблюдение и управление и радиокомуникационната подсистема и
то само на онези, които са с изтекъл срок на гаранция и не са били предмет на
следгаранционна техническа поддръжка повече от 6 месеца.
(3) Техническо обслужване (планова техническа поддръжка), съгласно
изискванията на т.4.1.3. на ТС С 93.3384.19. включващо:
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(3.1) Тримесечно техническо обслужване, което се извършва 3 пъти в година,
а именно:
1-во ТТО – от 01 януари до 31 март включително;
2-ро ТТО – от 01 април до 30 юни включително;
3-то ТТО – от 01 октомври до 31 декември включително.
(3.2) Годишно техническо обслужване, което се извършва един път в годината
за времето от 01 юли до 30 септември включително.
(4) Извънпланова техническа поддръжка /аварийни ремонти/, съгласно
изискванията на т.4.1.4. на ТС С 93.3384.19.
(5) Ремонт - съгласно изискванията на т.4.1.5. на ТС С 93.3384.19.
(6) Оптимизиране на работата и териториалното покритие на системата,
съгласно изискванията на т.4.1.6. на ТС С 93.3384.19.
(7) Поддръжка и попълване на комплекта резервни части, съгласно
изискванията на т.4.1.7. на ТС С 93.3384.19.
(8) Доставка на аксесоари и консумативи, съгласно изискванията на т.4.1.8. на
ТС С 93.3384.19.
(9) При изпълнението на дейностите и доставките Изпълнителят се задължава
да спазва и изискванията по т.4.2. на ТС С 93.3384.19.
(10) Други специфични изисквания към изпълнението на доставките и
дейностите от страна на Изпълнителя:
1. Приемането на дейностите на Изпълнителя по първоначалната проверка на
работоспособността на елементите от подсистемата за наблюдение и управление да
се извършва с подписването на двустранни протоколи по места – Приложение 2.1, а
за елементи от състава на радиокомуникационната подсистема да се извършва с
подписването на двустранни протоколи по места – Приложение 2.1А. Протоколите
да се изготвят от Изпълнителя.
2. Приемането на всички дейности на Изпълнителя по първоначалната
проверка на работоспособността на цялата система да се извършва с подписването
на обобщен протокол – Приложение 2.2, който да се утвърждава от представител на
Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
3. Приемането на дейностите на Изпълнителя по тримесечното техническо
обслужване на елементите от подсистемата за наблюдение и управление да се
извършва с подписването на двустранни протоколи по места – Приложение 2.3, а за
елементи от състава на радиокомуникационната подсистема да се извършва с
подписването на двустранни протоколи по места – Приложение 2.3А. Протоколите
да се изготвят от Изпълнителя.
4. Приемането на всички дейности на Изпълнителя по тримесечното
техническо обслужване на цялата система да се извършва с подписването на
обобщен протокол – Приложение 2.4, който да се утвърждава от представител на
Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
5. Приемането на дейностите на Изпълнителя по годишното техническо
обслужване на елементите от подсистемата за наблюдение и управление да се
извършва по Технологични карти, изготвени и попълнени от Изпълнителя по места
– Приложение 2 на ТС, а за елементи от състава на радиокомуникационната
подсистема да се извършва по Технологични карти, изготвени и попълнени от
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Изпълнителя по места – Приложение 3 от ТС. Копия на ТК да се изпращат до
военното формирование, собственик на оборудването и дирекция „КИС“.
6. Приемането на всички дейности на Изпълнителя по годишното техническо
обслужване на цялата система да се извършва с подписването на обобщен протокол
– Приложение 2.5, който да се утвърждава от представител на Възложителя
(директора на дирекция „КИС“).
7. При извършване на извънпланова техническа поддръжка или ремонт да се
изготвя от Изпълнителя и съгласува с представител на Възложителя дефектовъчна
ведомост – Приложение 2.6.
8. Предаване/приемане на изделията за/от ремонта да се извършва с
подписването на двустранен приемо-предавателен протокол – Приложение 2.7.
Протоколите да се утвърждават от командирите/началниците на военното
формирование на което се числи оборудването.
9. Отчитането и приемането на ремонта да се извършва с изготвяне от
Изпълнителя на доклад за ремонт – Приложение 2.8. Докладът да се подписва от
представител на Възложителя – длъжностното лице, на което е зачислено изделието
или негов заместник.
10. В случай, че стойността на ремонта надвишава 60% от пазарната стойност
на повреденото изделие или същото не подлежи на ремонт, Изпълнителя да изготвя
констативен протокол – Приложение 2.9, с който да предлага прекатегоризиране на
повреденото изделие и подмяната му с ново.
11. Приемането на извършените дейности по оптимизиране на работата и
териториалното покритие на системата да се извършва с подписването на
двустранен протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя –
Приложение 2.10. Протоколът да се изготвя от Изпълнителя и да се утвърждава от
представител на Възложителя (директора на дирекция „КИС“).
12. Допълването, разширяването и подмяната на номенклатури от комплекта
резервни части, подмяната на неработоспособни изделия с нови, както и
оптимизиране на работата и териториалното покритие на системата да се извършва с
писмена заявка на Възложителя (директора на дирекция „КИС“) – Приложение 2.11.
13. Предаването и приемането на заявените за доставка материални средства
да се извършва с подписването на двустранен протокол – Приложение 2.12.
Протоколът да се утвърждава от командира/началника на военното формирование
получател на материалните средства.
14. Всички промени в състава и местоположението на елементите от
радиокомуникационната подсистема, както и състава на комплекта резервни части
да се отразяват в съответните списъци на рамковото споразумение и действащия
договор.
Чл. 7. Възложителят е длъжен:
(1) Да осигурява за служителите на Изпълнителя, включително и на инженери
на Motorola Solutions (в необходимия обхват за профилактика и други дейности),
след предварителна заявка от Изпълнителя, достъп до обектите с оборудването.
Достъпът се осигурява, съгласно правилата за достъп до обекти на Министерство на
отбраната и Българската армия утвърдени от Възложителя. Заявката се представя на
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представителя на Възложителя – директора на Дирекция „КИС” не по-малко от 30
дни преди посещението на обекта.
(2) Да разрешава на Изпълнителя да използват наличните резервни части (FRU
– готови за замяна устройства), когато е необходимо. Разрешаването се извършва от
представител на Възложителя след постъпило искане от Изпълнителя.
(3) Да заявява и предоставя за и от ремонт дефектиралите изделия, чрез
директора на Дирекция „КИС”.
V. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8 (1). При подписването на договора Изпълнителят се задължава да
предостави на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от
стойността на договора.
(2) Останалите условия по гаранциите за изпълнение са уредени и са съгласно
чл.10 на Рамковото Споразумение.
VІ. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, КОДИФИКАЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ
УСЛОВИЯ,
РЕКЛАМАЦИИ
И
ПРЕХВЪРЛЯНЕ
ПРАВОТО
НА
СОБСТВЕНОСТ
Чл. 9 (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото
съдействие за осъществяване на доставките по предмета на договора.
(2) Изпълнителят има право да иска приемане на доставката.
Чл. 10 (1) Условията по Гаранционните срокове, Управлението на
рекламациите, сроковете за уреждане на рекламациите, оценката на съответствието
и кодифицирането на изделията са уредени и са съгласно членове от 22 до 30 на
Рамковото споразумение.
Чл.11. (1) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съответните
приемо-предавателни протоколи.
Чл. 12. Правото на собственост върху стоката и рискът преминават върху
Възложителя от момента на подписване на Акта за приемане и предаване на
дълготрайни материални активи, от Възложителя или от негов представител и
реалното предаване на стоката.
VІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 13. Специфични изисквания за защита на класифицирана информация.
1.Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, във връзка с
изпълнение на договора са:
1.1.От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.1.1.Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът
на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето по чл.105 от Закона за
защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол по
спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и консултира
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора.
1.1.2.Длъжностните лица, определени да:
1.1.2.1.осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по
неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора.
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1.1.2.2.съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на
класифицираната информация
1.1.3. Служителите по сигурността на информацията на Организационните
единици по смисъла на ЗЗКИ, където попадат местата на изпълнение на конкретните
дейности, осъществяват контрол по спазването на разпоредбите на закона и актовете
по неговото прилагане, организират, съпровождат и контролират дейностите,
свързани с достъп до класифицирана информация.
1.1.4. Командирът (началникът) на структурата или на военното
формирование /изписва се съответната структура, която се явява място на
изпълнение на дейности по договори, свързани с достъп до класифицирана
информация/, да определи длъжностни лица, отговорни за:
1.1.4.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ,
актовете по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на
класифицираната информация по договора.
1.1.4.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, свързани
със защитата на класифицираната информация.“
1.2.От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1.2.1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за
защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват
съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по
договора.
1.2.2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото
изпълнение на договора.
2.Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните изисквания
за защита на класифицираната информация по договора са:
2.1.Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на
договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ.
2.2.Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с
предмета на договора.
2.3.Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета
страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща се
до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност на
информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.4.В срок от 5/пет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да
изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” –
МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които е възложено
непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да съдържа следната
информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до
класифицирана информация /РДКИ/ и Задачите, които длъжностното лице
изпълнява.
2.5.При промяна на информацията от Списъка по т.2.4. незабавно да
информира длъжностните лица по т.1.1.
2.6.Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на
служителите по т.2.4. и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди
назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по т.2.4., да подготвя,
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комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и издаване на
разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези лица и/или за
УС на фирмата. Документите за целите на проучването се изпращат на адрес:
Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ №3, София
1000.
2.7.Длъжностните лица от Списъка по т.2.4. подписват декларация в свободен
текст, с която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана
информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и задачата,
която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран достъп до нея.
2.8.Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС и/или
РДКИ по т.2.6., както и на декларациите по т.2.7.
2.9.В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни
формирования и обекти, в срок от 10 (десет) работни дни след подписването на
договора, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (на адрес: дирекция “Сигурност на
информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София) списък на лицата, на които
ще се налага влизане в конкретните военни формирования и обекти. Списъкът да
съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; длъжност; лична
карта номер и година на издаване; номер, ниво и валидност на разрешението за
достъп до класифицирана информация (РДКИ); номер на формированието или
обекта за допускане.
2.10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните
раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната
информация и условията за прекратяване на договорите залегнали в този договор.
След сключване на такива договори незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.11.Незабавно да уведомява ДАНС и лицата по т.1.1. за всеки опит и
съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до
класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по договора,
както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за издаване на
УС и РДКИ.
2.12.Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за
защитата на класифицираната информация.
2.13.До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението
на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали,
съдържащи класифицирана информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на договора,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й.
3.Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по прилагане
на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по
договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му:
3.1.Чрез лицата по т.1.1. да осъществява контрол по прилагане на
специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2.Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при
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неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за
едностранно прекратяване на договора.
3.3.Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението
на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е довело
до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
3.4.Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за
сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.5.Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по
отношение защитата на класифицираната информация.
Схемата за класификация на етапите и задачите по изпълнение на обществена
поръчка е неразделна част от договора. (приложение № 3).
VIІІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 14. При неизпълнение на задълженията си по договора в срок,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло, нула пет процента) на
ден от общата цена на настоящия договор, но не повече от 3 % от общата стойност
на договора, без ДДС.
Чл. 15. При забава на Възложителя да заплати уговорената цена, същият
дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло, два процента) върху стойността на
забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % от стойността на
договора, без ДДС.
Чл. 16. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на форсмажорни
обстоятелства.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Договорът се прекратява с изпълнение на всички задължения на
страните по него.
Чл. 18. Едностранно, с 30 дневно писмено предизвестие от изправната страна,
при неизпълнение на договора от неизправната страна.
Чл. 19. (1) Едностранно от Възложителя при констатиране неизпълнение от
страна на Изпълнителя на задълженията по сигурността от раздел VІІ на настоящия
договор, както и ако възникнат или станат известни обстоятелства, в резултат на
които изпълнителят не отговаря на изискванията за защита на класифицираната
информация.
(2) Едностранно от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие до
изпълнителя.
Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните,
изразено писмено и подписано от тях.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като
пряко следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни
действия, блокади, ембарго, земетресения, правителствени актове и други
обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се
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доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен или общински
орган.
Чл. 22. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в
десетдневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да
уведоми насрещната страна. При неизпълнението на това задължение страната не
може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 23. Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима
сила.
Чл. 24. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след
сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да
се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено.
Чл. 25 (1). Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на
неположена грижа от Изпълнителя, или при полагане на дължимата грижа е могло
да бъде предотвратено.
(2) Изпълнителят е длъжен в тридневен срок от възникването на
непреодолимата сила писмено да уведоми Възложителя. Непреодолимата сила
трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от държавен или общински
орган. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три дневен
срок от прекратяване действието на непреодолимата сила.
(3) Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила, или тя не
бъде потвърдена по предвидения в предходният текст начин, Изпълнителят не може
да се позовава на непреодолима сила.
(4) Ако дадено форсмажорно обстоятелство продължи повече от три (3)
месеца всяка от Страните има право да прекрати договора за в бъдеще, като писмено
уведоми другата страна.
XІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. Всички изменения по договора са действителни само с писменото
съгласие между двете страни. Всяка страна се задължава при промяна на адреса и
банковите cи сметки да уведоми незабавно другата страна.
Чл. 27. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се
решават чрез преговори между страните, а в случай на не постигане на съгласие - по
съдебен ред пред компетентния български съд.
Приложение 1: ТС С 93.3384.19. – с приложенията.
Описание, структура и състав на „Автоматизирана мрежа за свръзка с
подвижни обекти по стандарт TETRA”.
Технологична карта за извършване на годишно техническо обслужване на
подсистемата за наблюдение и управление.
Технологична карта за извършване на годишно техническо обслужване на
обект от радиокомуникационна подсистема.
Списък на аксесоарите и консумативите за АМСПО.
Приложение 2: Необходими документи по договора за следгаранционна
техническа поддръжка на система TETRA на БА.
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Приложение 2.1 – Протокол от извършена първоначална проверка на
работоспособността (ЦНУ) – 2 (два) листа.
Приложение 2.1А – Протокол от извършена първоначална проверка на
работоспособността (БС) – 1 (един) лист.
Приложение 2.2 – Обобщен протокол от извършена първоначална
проверка на работоспособността на елементите от система АМСПО и осигуряване
на пълна системна функционалност – 1 (един) лист.
Приложение 2.3 – Протокол от извършен тримесечно техническо
обслужване (ЦНУ) – 2 (два) листа.
Приложение 2.3А – Протокол от извършен тримесечно техническо
обслужване (БС) – 1 (един) лист.
Приложение 2.4 – Обобщен протокол от извършено тримесечно
техническо обслужване – 1 (един) лист.
Приложение 2.5 – Обобщен протокол от извършено годишно техническо
обслужване – 1 (един) лист.
Приложение 2.6 – Дефектовъчна ведомост – 1 (един) лист.
Приложение 2.7 – Протокол за предаване/приемане на изделия за/от
ремонт – 1 (един) лист.
Приложение 2.8 – Доклад за извършен ремонт – 1 (един) лист.
Приложение 2.9 – Констативен протокол за техническо състояние на
изделие от система АМСПО по стандарт TETRA – 1 (един) лист.
Приложение 2.10 – Протокол за приемане-предаване на дейности – 1
(един) лист.
Приложение 2.11 – Заявка за заявяване на материални средства и/или
дейности – 1 (един) лист.
Приложение 12.2 – Протокол за предаване/приемане на заявени
материални средства – 1 (един) лист.
Приложение 3: Схемата за класификация на етапите и задачите по
изпълнение на обществена поръчка.
ДОГОВАРЯЩИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………
....................................………...….

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..................................................

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСИ”
..................................... ТОДОР ГЕЛЕВ
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Приложение 1
към договор № УД 04- .../... .... 2019 г.
ТС С 93.3384.19. – с приложенията
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към договор № УД 04- .../... .... 2019 г.
Необходими документи по договора
поддръжка на система TETRA на БА.

за

следгаранционна

техническа
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Приложение 2.1
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20__г.
екз. № ___

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Днес, ___.___.20__ г., съгласно ________ от Договор № УД 04-__ / __.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представителя на
Изпълнителя _____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

в присъствието на представител на Възложителя ______________________________
_______________________________________________________________________ ,
(звание, име, фамилия и длъжност – МОЛ)

извърши проверка на работоспособността на ЦНУ _____________, зона №____
1. Проверка състоянието на центъра за наблюдение и управление:
 сървъри и шкафовете _______________________________________
________________________________________________________________________
 PRC ______________________________________________________
________________________________________________________________________
 AVL _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 комутатори ________________________________________________
________________________________________________________________________
 NMT _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 АРМ за програмиране на абонатски терминали _________________
________________________________________________________________________
 KVL _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 диспечерски конзоли _______________________________________
________________________________________________________________________
 заземителна система, съединителни конектори и кабели __________
________________________________________________________________________
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 захранващи кабели и предпазители ___________________________
________________________________________________________________________
 акумулаторни батерии ______________________________________
________________________________________________________________________
 състояние на надписите ____________________________________
2. Проверка на програмното осигуряване на ЦНУ:
 софтуерна версия и приложения ______________________________
________________________________________________________________________
инсталиране на налични ъпдейти, сервизни пакети, фиксове и др.
________________________________________________________________________
 оптимизация на базата данни _________________________________
________________________________________________________________________
 архивиране на системата (backup) _____________________________
________________________________________________________________________
3. Проверка на ел. захранването и климатичната система:
 електрически табла ________________________________________
________________________________________________________________________
 предпазители по напрежение ________________________________
________________________________________________________________________
 предпазители по ток ________________________________________
________________________________________________________________________
 електрически прекъсвачи ___________________________________
________________________________________________________________________
 дефектотокова защита ______________________________________
________________________________________________________________________
 силови кабели _____________________________________________
________________________________________________________________________
 заземителни кабели _______________________________________
________________________________________________________________________
 климатична система _______________________________________
________________________________________________________________________
 tо на помещението ________о
 осветление _____________________________________________
4. Проверка на резервираното ел. захранване на ЦНУ (UPS):
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 захранващо напрежение Uin (V):
фаза 1:______ V,фaза 2: _______ V,фаза 3: _______ V;
 изходно напрежение Uout (V):
фаза 1:______ V,фaза 2: _______ V,фаза 3: _______ V;
 изходен ток Iout (A):
фаза 1: _____ A,фaза 2: _______ A,фаза 3: _______ A;
 мрежова честота: ______ kHz;
 напрежение на АБ (Ubat): _______ V
 състояние на токоизправителите ______________________________
________________________________________________________________________
 изправността на предпазителите ______________________________
________________________________________________________________________
5. Проверка на работоспособността на ЦНУ:
 управлението на зоната _____________________________________
________________________________________________________________________
 обмен на информация между ЦНУ ___________________________
________________________________________________________________________
 ЦНУ е работоспособен:
ДА,
НЕ _________________________
________________________________________________________________________
 ЦНУ е работоспособен с ограничения:
ДА,
НЕ ____________
________________________________________________________________________
6. Заключение __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Извършил проверката: ____________________________________________________
(подпис име и фамилия)

________________________________________
(подпис, име и фамилия)

Подпис на представител на Възложителя (МОЛ):______________________________
(звание,подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз. №1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. №2 – в.ф. ___________
Екз. №3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.1А
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20__г.
екз. № ___

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Днес, ___.___.20__ г., съгласно _______ от Договор № УД 04-__ / __.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представителя на
Изпълнителя _____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

в присъствието на представител на Възложителя ______________________________
_______________________________________________________________________ ,
(звание, име, фамилия и длъжност – МОЛ)

извърши проверка на работоспособността на БС № ___, сер. № _______________,
тип:
ЕBTS,
MTS1,
MTS2,
MTS4,
Outdoor,
MBTS,
CTS100,
CTS300 от зона № ___, в следния обем:
1. Проверка на програмното осигуряване на базовата станция
Актуално,

Актуализирано до SR__________,

Необходима е актуализация

2. Проверка на инфраструктурата на станцията
2.1.Антенно, мачтово и фидерно оборудване
Изправно,
Неизправно, ______________________________________________
2.2.Проверка на комуникационното оборудване – модеми, конвертори,
оптични и кабелни линии, радио вход/изходи
Не съществуват,
Изправни,
Неизправни _____________________________
2.3.Подсистема за електрозахранване: фаза 1 _______________V
фаза 2 _______________V
фаза 3 _______________V
2.4.Подсистема за заземяване и мълниезащита
Изправна,
Неизправна, _______________________________________________
2.5.Подсистема за вентилация и климатизация
Не съществува,
Изправна,
Неизправна ______________________________
________________________________________________________________________
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2.6.Подсистема за осветление
Не съществува,
Изправна,
Неизправна ______________________________
________________________________________________________________________
2.7.Състояние на помещението
Добро ,
Лошо,
Шкаф, _____________________________________________
3. Наличие на аларми за _______________________________________________
________________________________________________________________________
(описва се вида на алармата)

4. Измерени радиочестотни показатели на БС
RF показатели: BR 1 Tx мощност: _________ W BR 2 Tx мощност: _________ W
BR 3 Tx мощност: _________ W BR 4 Tx мощност: _________ W
Tx изх. мощност: _________ W
Антени: КСВ: _________ GPS антена: Изправна –
Синхронизация: Видими сателити

бр.

ДА ,

НЕ, _______________

Проследяващи сателити

бр.

TSC температура: ______о
5. Измерени показатели на резервното електрозахранване
зарядно напрежение: ________ Vзаряден ел. ток: Isys ______ A
състояние на токоизправителите:
състояние на предпазителите :

Изправни,
Изправни,

Неизправни __________________
Неизправни, ____________________

6. Работа на БС
софтуерна версия: SR_____________
покритие: Проверено –

ДА,

гласови функции: Проверени –

НЕ, ______________________________________
ДА,

НЕ, ________________________________

7. Предприети действия по възстановяване работоспособността на БС ________
________________________________________________________________________
8. Заключение ________________________________________________________
________________________________________________________________________
(прави се заключение относно работоспособността на БС)

Извършил проверката: __________________________________________________
(подпис име и фамилия)

Подпис на представител на Възложителя (МОЛ):______________________________
(звание,подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз. №1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. №2 – в.ф. ___________
Екз. №3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.2
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„КОМУНИКАЦИОННИ И
ИНФОРМЦИОННИ СИСТЕМИ”
______________________________
(звание, подпис, име и фамилия)

___.___.20___ г.

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМА АМСПО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА
СИСТЕМНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Днес, ___.___.20___ г., съгласно _______ на Договор № УД 04-__/__.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представители
на Възложителя в състав:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
(звание, име, фамилия и длъжност)

и представители на Изпълнителя:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
( име, фамилия и длъжност)
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се събраха със задача да приемат/сдадат извършените дейности по първоначалната
проверка на работоспособността на система АМСПО по стандарт TETRA.
На основание подписаните протоколи по места от извършената първоначална
проверка с регистрационни номера________________________________________
________________________________________________________________________
(изписват се регистрационните номера на протоколите за изпълнените дейности по места)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ,
представителите на Възложителя приемат извършените услуги от Изпълнителя по
първоначалната проверка на работоспособността на елементите от система АМСПО
по стандарт TETRA и осигуряване на пълна системна функционалност.
Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за
дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна аквизиция“ и един за
Изпълнителя.

Представители на Възложителя:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(звание, подпис, фамилия)

Представители на Изпълнителя:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
(подпис и фамилия)
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Приложение 2.3
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20__г.
екз. № ___

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНО ТРИМЕСЕЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Днес, ___.___.20__ г., съгласно ________ от Договор № УД 04-__ / __.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представителя на
Изпълнителя _____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

в присъствието на представител на Възложителя ______________________________
_______________________________________________________________________ ,
(звание, име, фамилия и длъжност – МОЛ)

извърши тримесечно техническо обслужване на ЦНУ _____________, зона №____
1. Проверка състоянието на центъра за наблюдение и управление:
 сървърите и шкафовете _____________________________________
________________________________________________________________________
 PRC ______________________________________________________
________________________________________________________________________
 AVL ____________________________________________________
________________________________________________________________________
 комутатори _______________________________________________
________________________________________________________________________
 NMT _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 АРМ за програмиране на абонатски терминали _________________
________________________________________________________________________
 KVL _____________________________________________________
________________________________________________________________________
 диспечерски конзоли ______________________________________
________________________________________________________________________
 заземителна система, съединителни конектори и кабели __________
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________________________________________________________________________
 захранващи кабели и предпазители ___________________________
________________________________________________________________________
 акумулаторни батерии _____________________________________
________________________________________________________________________
 състояние на надписите _____________________________________
2. Проверка на програмното осигуряване на ЦНУ:
 софтуерна версия и приложения ______________________________
________________________________________________________________________
 инсталиране на налични ъпдейти, сервизни пакети, фиксове и др.
________________________________________________________________________
 оптимизация на базата данни _________________________________
________________________________________________________________________
 архивиране на системата (backup) _____________________________
________________________________________________________________________
3. Проверка на ел. захранването и климатичната система:
 електрически табла _________________________________________
________________________________________________________________________
 предпазители по напрежение _________________________________
________________________________________________________________________
 предпазители по ток ________________________________________
________________________________________________________________________
 електрически прекъсвачи ____________________________________
________________________________________________________________________
 дефектотокова защита _______________________________________
________________________________________________________________________
 силови кабели _____________________________________________
________________________________________________________________________
 заземителни кабели _________________________________________
________________________________________________________________________
 климатична система ________________________________________
________________________________________________________________________
 измерване на tо на помещението ________о
 осветление ________________________________
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4. Проверка на резервираното ел. захранване на ЦНУ (UPS):
 захранващо напрежение Uin (V):
фаза 1:______ V,фaза 2: _______ V,фаза 3: _______ V;
 изходно напрежение Uout (V):
фаза 1:______ V,фaза 2: _______ V,фаза 3: _______ V;
 изходен ток Iout (A):
фаза 1: _____ A,фaза 2: _______ A,фаза 3: _______ A;
 мрежова честота: ______ kHz;
 напрежение на АБ (Ubat): _______ V
 състояние на токоизправителите ______________________________
________________________________________________________________________
 изправност на предпазителите ________________________________
________________________________________________________________________
5. Проверка на изправността и работоспособността на ЦНУ:
 проверка на управлението на зоната ___________________________
________________________________________________________________________
 проверка свързаността между ЦНУ ___________________________
________________________________________________________________________
 ЦНУ е работоспособен:
ДА,
НЕ _________________________
________________________________________________________________________
 ЦНУ е работоспособен с ограничения:
ДА,
НЕ ____________
________________________________________________________________________
6. Заключение ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Извършил техническото обслужване: ________________________________________
(подпис име и фамилия)

________________________________________
(подпис, име и фамилия)

Подпис на представител на Възложителя (МОЛ):______________________________
(звание,подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз. №1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. №2 – в.ф. ___________
Екз. №3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.3А
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20__г.
екз. № ___

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНО ТРИМЕСЕЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Днес, ___.___.20__ г., съгласно ______ от Договор № УД 04-__ / __.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представителя на
Изпълнителя _____________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

в присъствието на представител на Възложителя ______________________________
_______________________________________________________________________ ,
(звание, име, фамилия и длъжност – МОЛ)

извърши тримесечно техническо обслужване на БС № ___, сер. № _______________,
тип:
ЕBTS,
MTS1,
MTS2,
MTS4,
Outdoor,
MBTS,
CTS100,
CTS300 от зона № ___, в следния обем:
1.Проверка на програмното осигуряване на базовата станция
Актуално,
Актуализирано до SR__________,
Необходима е актуализация
2.Проверка на инфраструктурата на станцията
2.1.Антенно, мачтово и фидерно оборудване
Изправно,

Неизправно, ______________________________________________
2.2.Проверка на комуникационното оборудване – модеми,
конвертори, оптични и кабелни линии, радио вход/изходи

Не съществуват,

Изправни,

Неизправни _____________________________

2.3.Подсистема
_______________V

за

електрозахранване:

фаза

1

фаза 2 _______________V
фаза 3 _______________V
2.4.Подсистема за заземяване и мълниезащита
Изправна,

Неизправна, _______________________________________________
2.5.Подсистема за вентилация и климатизация

Не съществува,

Изправна,

Неизправна ______________________________
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________________________________________________________________________
2.6.Подсистема за осветление
Не съществува,
Добро ,

Изправна,

Неизправна ______________________________

2.7.Състояние на помещението
Лошо,
Шкаф, _____________________________________________

3.Наличие
на
аларми
_______________________________________________

за

(описва се вида на алармата)

4.Измерени радиочестотни показатели на БС
RF показатели: BR 1 Tx мощност: _________ W BR 2 Tx мощност: _________ W
BR 3 Tx мощност: _________ W BR 4 Tx мощност: _________ W
Tx изх. мощност: _________ W
Антени: КСВ: _________ GPS антена: Изправна –
Синхронизация: Видими сателити

бр.

ДА ,

НЕ, _______________

Проследяващи сателити

бр.

TSC температура: ______о
5.Измерени показатели на резервното електрозахранване
зарядно напрежение: ________ Vзаряден ел. ток: Isys ______ A
състояние на токоизправителите:
състояние на предпазителите :

Изправни,
Изправни,

Неизправни __________________
Неизправни, ____________________

6.Работа на БС
софтуерна версия: SR_____________
покритие: Проверено –

ДА,

гласови функции: Проверени –

НЕ, ______________________________________
ДА,

НЕ, ________________________________

7.Предприети действия по възстановяване работоспособността на БС
________
________________________________________________________________________
8. Заключение
______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(прави се заключение относно работоспособността на БС)

Извършил техническото обслужване: ________________________________________
(подпис име и фамилия)

Подпис на представител на Възложителя (МОЛ):______________________________
(звание,подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
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Екз. №1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. №2 – в.ф. ___________
Екз. №3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.4
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„КОМУНИКАЦИОННИ И
ИНФОРМЦИОННИ СИСТЕМИ”
______________________________
(звание, подпис, име и фамилия)

___.___.20___ г.

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНО ТРИМЕСЕЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес, ___.___.201__ г., съгласно _______ от Договор № УД 04-__/__.__.201_ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представители на
Възложителя в състав:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
(звание, име, фамилия и длъжност)

и представители на Изпълнителя:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
( име, фамилия и длъжност)
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се събраха със задача да приемат/сдадат извършените дейности по тримесечното
техническо обслужване на система АМСПО по стандарт TETRA.
На основание подписаните протоколи от извършеното тримесечно
техническо обслужване по места с регистрационни номера______________________
________________________________________________________________________
(изписват се регистрационните номера на протоколите за изпълнените дейности по места)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ,
представителите на Възложителя приемат извършените услуги от Изпълнителя по
тримесечното техническо обслужване на система АМСПО по стандарт TETRA.
Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за
дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна аквизиция“ и един за
Изпълнителя.

Представители на Възложителя:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Представители на Изпълнителя:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

(звание, подпис, фамилия)

(подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз.№ 1 – Дирекция „КИС”
Екз.№ 2 – Дирекция „Отбранителна аквизиция”
Екз.№ 3 – „ТМС Ко” ООД
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Приложение 2.5
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„КОМУНИКАЦИОННИ
И ИНФОРМЦИОННИ СИСТЕМИ”
_____________________________________
(звание, подпис, име и фамилия)

___.___.20____ г.

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪРШЕНО ГОДИШНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес, ___.___.20___ г., съгласно _______ от Договор № УД 04-__/__.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представители на
Възложителя, в състав:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
(звание, име, фамилия и длъжност)

и представители на Изпълнителя:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
име, фамилия и длъжност)
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се събраха в пълен състав със задача да приемат/сдадат извършените дейности по
годишното техническо обслужване на система АМСПО по стандарт TETRA.
На основание изготвените и представени от Изпълнителя копия на
технологични карти от извършеното годишно техническо обслужване по места с
регистрационни номера ___________________________________________________
________________________________________________________________________
(изписват се регистрационните номера на технологичните карти по места)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
представителите на Възложителя приемат извършените услуги от Изпълнителя по
годишното техническо обслужване на система АМСПО по стандарт TETRA.
Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за
дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна аквизиция“ и един за
Изпълнителя.

Представители на Възложителя:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Представители на Изпълнителя:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(звание, подпис, фамилия)

(подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз.№ 1 – Дирекция „КИС”
Екз.№ 2 – Дирекция „Отбранителна аквизиция”
Екз.№ 3 – „ТМС Ко” ООД
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Приложение 2.6
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___

негодно

сериен
(фабр.)
номер

Изисква
ремонт

Наименование
на дефектиралото изделие
(блок, модул, платка,
елемент)

Техническо
състояние
години

№
по
ред

липсва

ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

Какво е необходимо
да се направи

Подпис на
сервизния
инженер
(Изпълнител)

Забележка

1.
2.

Разрешавам (не разрешавам) ползването на исканата/ните резервна/и част/и:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Представител на Възложителя (от Д „КИС”): __________________________________________
(звание, подпис и фамилия)
Изготвил дефектовъчната ведомост: __________________________________________________
(подпис, име и фамилия)
Дефектовъчната ведомост се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и един за военното
формирование в което се води на отчет комплекта от резервни части.
Забележка: Дефектовъчната ведомост се попълва само в случаите, когато е необходимо използването на резервни части от
комплекта на Възложителя за възстановяване работоспособността на система АМСПО (временна подмяна на дефектирало изделие).

Приложение 2.7
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
УТВЪРЖДАВАМ:
_________________________
(командир/началник на в.ф.)

_________________________
(звание, подпис и фамилия)

___.___.20___ г.

ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на изделия за/от ремонт
Днес ___.___.20___г., представител на в.ф. ___________________________
_______________________________________________________ предаде (прие),
(в.ф. №…, длъжност, звание, име и фамилия – МОЛ)

на (от) представител на „ТМС Ко” ООД ___________________________________
_____________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)

следните изделия (материални средства):

на имуществото

номер

словом

сериен (фабр.)

цифром

Наименование

мярка

№ по ред

КОЛИЧЕСТВО

1.
2.
3.
4.
5.

Предавач:

Получател:

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

(подпис, фамилия)

(подпис и фамилия)

Този протокол се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, един за сдаващата
страна и един за приемащата страна.
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Приложение 2.8
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20___ г.
екз. № ___

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ
от ____________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия длъжност)

Донасям, че извърших ремонт (контролен преглед) на ____________________
______________________________________________________________________
(вид, марка, модел, номер на ремонтното изделие)

и се вложиха следните материали:
№
по
ред

Наименование

Вложени материали
Наименование и собственост
количество
на резервните
мярка
цифром словом
части и материали

Забележка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извършил ремонта: ____________________________________________
(подпис име и фамилия)

____________________________________________
(подпис, име и фамилия)

Уверявам, че посоченият ремонт (контролен преглед) е действително
извършен. Ремонтираното изделие бе изпробвано след ремонта и е в пълна
работоспособност.
Подпис на представител на Възложителя (МОЛ):
_________________________________________________________________
(длъжност, звание,подпис и фамилия)

Екз. №1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. №2 – в.ф. ___________
Екз. №3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.9
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___

КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗДЕЛИЕ
ОТ СИСТЕМА АМСПО ПО СТАНДАРТ TETRA

Днес,___.___.20___ г., комисия от „TMС Ко” ООД – сервизен център на
Моторола и Изпълнител на договор № УД-04-__/__.__.20__ г. за следгаранционна
техническа поддръжка на система АМСПО, в състав:
Председател: __________________________________________________ и
(име, презиме,фамилия)

членове: 1. _____________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

2. _____________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

се събра в пълен състав и констатира:
1.Наименование
изделието:____________________________________

на

____________________________________________________________________
(сериен (заводски) номер, година на производство и номер на в.ф. на което се числи)

2.Състояние на изделието:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(външно състояние, комплектност, работи, работи с ограничения или е в пълна неизправност)

3.Същност на повредата:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(описва се повредата и нецелесъобразността от извършване на ремонт)
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4.Заключения и предложения на комисията:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(при ремонт, надхвърлящ 60% от стойността на изделието се предлага връщане на клиента, прекатегоризиране,
бракуване, предложения за използване като ЗИП на отделни елементи от изделието и закупуване на нови)

КОМИСИЯ:
Председател:
___________________ /_____________/
Членове:
1.

__________________ /_____________/

2.

__________________ /_____________/
(подпис и фамилия)

Отпечатано в 3 екз.
Екз. № 1 – „ТМС Ко” ООД
Екз. № 2 – в.ф. ___________
Екз. № 3 – Дирекция „КИС”
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Приложение 2.10
към договор № УД 04-__/__.__.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„КОМУНИКАЦИОННИ
И ИНФОРМЦИОННИ СИСТЕМИ”
_____________________________________
(звание, подпис, име и фамилия)

___.___.20____ г.

ПРОТОКОЛ
ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
Днес, ___.___.20___ г., съгласно ______ на Договор № УД 04-__/__.__.20__ г.,
(точка, буква)

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представители на
Възложителя в състав:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
(звание, име, фамилия и длъжност)

и представители на Изпълнителя:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност)

се събраха със задача да приемат/сдадат изпълнените дейности от Изпълнителя,
както следва:
№
по
ред

Наименование на извършените дейности и услуги

Обща
ед. цена
стойност
брой с ДДС
с
/лв./
ДДС/лв./

1.
2.
3.
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№
по
ред

Наименование на извършените дейности и услуги

Обща
ед. цена
стойност
брой с ДДС
с
/лв./
ДДС/лв./

4.
5.
6.
7.

На поименно описаните в този протокол дейности е извършена проверка от
представителите на Възложителя и същите реално отговарят на заявените.
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един
за дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна аквизиция“, един за в.ф.
________________ и един за Изпълнителя.

Представители на Възложителя:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(звание, подпис, фамилия)

Представители на Изпълнителя:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(подпис и фамилия)

Отпечатано в 4 екз.
Екз.№ 1 – Дирекция „КИС”
Екз.№ 2 – Дирекция „Отбранителна аквизиция”
Екз.№ 3 – в.ф. ___________
Екз.№ 4 – „ТМС Ко” ООД
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Приложение 2.11
към договор № УД 04-__/___.___.201__ г.
рег. № ___________/___.___.20___ г.
екз. № ___
ДО
…………….………………………..…….
………………….………..……………….
(изпълнителя по Договора)

Относно:

Заявяване на ……………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………………………….,
На основание чл. ..., ал … от Раздел … на договор №
……………../………….20..… г., моля до ………………20…… г. да бъдат доставени
във в.ф. …………….., както следва: (да бъдат изпълнени следните дейности:)
1.По ……………………………….. на договора
№ от
табл.

модел

описание
(дейности)

к-во

ед.цена
с ДДС
в лева

Всичко
в лева

1
2
3

Уведомявам Ви, че съгласно чл. …... от раздел ….. на договор №
……………../…………….20…… г. за организиране контрол на качеството, е
необходимо да уведомите Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ не помалко от 5 (пет) работни дни преди датата на доставката.
(Място на изпълнение на дейностите – в.ф. ……………………………….......... На
основание чл. …, ал. … от Раздел … на договора, отчитането на извършените
дейностите следва да се извърши чрез изготвяне, подписване и утвърждаване на
приемо-предавателни протоколи, съгласно Приложение ….. на договора.)
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“КОМУНИКАЦИОННИ И
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

…………20..… г.
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Приложение 2.12
към договор № УД 04-__/___.___.201__ г.
рег. № __________ / ___.___.20___ г.
Екз. № ___
УТВЪРЖДАВАМ:
__________________________
(командир/началник на в.ф.)

__________________________
(звание, подпис и фамилия)

___.___.20___ г.

ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на заявени материални средства
Днес, ___.___.20___ г., съгласно _____ на Договор № УД 04-__/__.__.20___ г.,
(точка, буква)

сключени между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД и на основание
заявка/и с рег. № ______________________________________ за доставка на
_____________________________, представители на Възложителя в състав:
Председател: ___________________________________________________________ и
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност)

Членове: 1. ______________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност)

2. __________________________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност)

и представители на Изпълнителя
1.__________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)

2.__________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)

№
по
ред

Описание на материалните средства

Колич.
бр.

се събра със задача да приемат/сдадат заявените ______________________________,
както следва:
Ед.цена, Ед.цена, Обща цена,
в лева,
в лева,
в лева,
без ДДС с ДДС
с ДДС

1.
2.
3.
4.
Обща сума c ДДС:
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На поименно описаните в този протокол ________________________________
____________________________________ е извършена проверка от представителите
на Възложителя и същите реално отговарят на заявените.
Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един
за в.ф.________________, един за дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна
аквизиция“ и един за Изпълнителя.

Представители на Възложителя:

Представители на Изпълнителя:

__________________/____________/

__________________/____________/

_________________/____________/

__________________/____________/

_________________/____________/

__________________/____________/

_________________/____________/

__________________/____________/

(звание, подпис, фамилия)

(подпис и фамилия)

Отпечатано в 4 екз.
Екз.№ 1
Екз.№ 2
Екз.№ 3
Екз.№ 4

–
–
–
–

в.ф. ___________
Дирекция „КИС”
Дирекция „Отбранителна аквизиция”
„ТМС Ко” ООД
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Приложение № 16
към документацията за участие
(образец)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Долуподписаният/ата:
1. .............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване
на
самоличността
.......................................,дата
на
раждане:
...................................................., гражданство/а: ......................................................, постоянен адрес:
...................................................., или адрес: ..........................................................,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
законен представител
пълномощник
на ...................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................,
вписано в регистъра при ..............................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/
правно образувание са следните физически лица:
1. .................................................................... ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата
(име, презиме, фамилия)
..............., гражданство/а: ........................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ..........................................,
постоянен адрес: .....................................................,
или адрес: ...........................................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:

на

раждане

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т.
1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон (посочва се конкретната хипотеза) ................................................................;
лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси
от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид
сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо
влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или
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лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко
или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или
сходна с предходно посочените;
лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност
и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи
друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се)..................................................
Описание на притежаваните права: .......................................
2. .....................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: ..................,
гражданство/а: .........................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ............................................
постоянен адрес: .......................................................
или адрес: ............................................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или
правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т.
1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския
закон (посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................;
лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на
управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси
от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица,
включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид
сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо
влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер
или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или
лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко
или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или
сходна с предходно посочените;
лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност
и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи
друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се) ............................
Описание на притежаваните права: ......................................
.......................................................................
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
......................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
190

юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ............................................................,
(държава, град, община)
адрес: ...............................................................,
вписано в регистър ...................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................
Представители:
1. ...................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ..............., гражданство/а: ...................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,
или държавата по гражданството: ................................, постоянен адрес: ..................................
2. ...................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,
гражданство/а: ........................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или
държавата по гражданството: ..........................................,
постоянен адрес: ..............................................или адрес: ............................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ..............................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
......................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: ............................................................,
(държава, град, община)
адрес: ...............................................................,
вписано в регистър ...................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................
Представители:
1. ...................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,
гражданство/а: ........................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,
или държавата по гражданството: ......................................,
постоянен адрес: .....................................................,
или адрес: ............................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. ...................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ...........,
гражданство/а: ........................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,
или държавата по гражданството: ......................................,
постоянен адрес: .....................................................,
или адрес: ............................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ..............................................
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(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
......................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,
гражданство/а: .......................................................,
постоянен адрес на територията на Република България:
.......................................................................
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗМИП:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
ДАТА: ...............
ДЕКЛАРАТОР: ...................
(име и подпис)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
Долуподписаният/ата: .....................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............, документ за самоличност .................................,
издаден на ......................... от ...................................,
постоянен адрес: ..........................................................,
гражданство/а .............................................................,
в качеството ми на ........................................................,
в .........................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........
Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово
взаимоотношение ..........................................................,
или предмет на следната операция или сделка ..............................,
в размер ..................................................................,
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход: .....................................................
............................................................................
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които
не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация –
дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание –
неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава –
наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който
същото е вписано в съответния регистър на другата държава.
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване,
както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали
документите.
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са
натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска
или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са
генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:

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

.......................
(подпис)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
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